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KERÜLETEMBEN AZ Õ ORSZÁGUK

Nincs két egyforma búcsúzás, ahogyan
két egyforma találkozás sincsen.

Az sem jelenthetõ ki biztosan,
hogy a szövetség megkötésétõl
vagy felbontásától számíthatjuk,
amivé lettünk, s amit elintézünk
egy vállrándítással, mintha csupán
mi nõhettünk volna fel foghegyrõl
odavetve szenvedéseinkhez.

A történelem sosem követi
idõrendjét, íróink áltatják
magukat, hogy van, mi megbontható.
Kijegyzetelem a falon ugráló
szúnyog sakklépéseit, tavaszunk
bölcsõdei kifestõkönyvébõl
a begyûrõdött hóvirágokat.

Idegforgalmi érszûkülettõl
kátyús az út, elüszkösödött ágak
szívják el falaim elõl a délutánt,
kalimpál a rokkantszékes lába,
Vitéz Lászlóé, ha ölbe veszik.

Futásnak eredek, ahogy megerednek
a fák, kihasználják földlabdájukat,
égboltjuk minden kerek méterét.
Lihegésemet kapkodja a szél,
elnyûtt margitszigeti bélése
kifényesedik a város szerelmes
zihálásaitól, zöldje viseltes.



Próbálok orron át lélegezni,
meg ne fázzak, le ne gyorsulhassa
nehéz lábamat szapora szorongás.
Azon tûnõdöm, hány kiló lehetek,
alakított-e rajtam a diéta,
elzsibbad-e három kilométer
után bal lábfejem, mint általában,
elõírásosan gördülök-e végig
talpamon saroktól ujjpercekig.

Rekortán könnyít a súlytöbbleten,
ha lefogynék, nem kellene kopnom
utántömörödõ ízületekbõl,
ki sem ficamítanám bokámat
a bitumenburkolat buckáin,
de zsírsejttömlõim lassan ürülnek,
s régi tömlõkbe töltök új borokat.

Elkocognék régi barátnõim
házaihoz, ide költöztek mind
kerületembe, az õ országuk
mégsem ebbõl a világból való.
Elhagyták lakályos hajlékomat,
hol ízletes hamburgerek széles
választékát ígérte reklámszlogen.

Nem állhatok és szolgálhatok színük
elõtt, keresztezõdésre köröket
sem róhatok, tudva, hogy testképem
kiment a divatból, gyerekeink
mire megjelentek katalógusokban.

Új szárazesztéta fõ levében,
nyakig kapucnis pulcsiban, Apple-ben,
bozontos kis üstök kortyondi kisüstik
mélyszegénységébõl kapja fel a Nyugat
aranytálcán kínált, nagy slágertémáit.
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Diszkók szívószálkás mellkasai
szétpattintják izompólóikat,
belakavarodom a koktélba,
soha többé ki nem keveredem,
elvágyódtam, késõ visszavágynom.

Mégsem azé, aki fut, kifordulok
a bulinegyedbõl, nyelvem, hímtagom
illetéktelenül magánál tart,
hogy káromkodjak és pénzt vegyek le,
miattam motozza át az ízlés,
hátha rajtam kapja, az ábécét.

A nõt, a nõt mint olyat Canovától
ismerhetjük, Paolina Borghese
kõ létére szebben verejtékezik
finom edzõtermi hónaljpihéknél.

A Sixtus-kápolna ecsetvonásai
pontosabban szerkesztik világunkat,
mint rendszeralkotó madár- s lepkefajták
létük Szilícium-völgyi siralmából.

Leválasztom a hûtõmágneseket,
közelebbrõl nézve sincsen okom
kételkedni, odalenn, a telek
kerítésén kívülrõl egykori
feleségem fölmosolyog hozzám,
babakocsi helyett tolószékben
magatehetetlen vénemberként
engem gurít a végsõ vigaszágon
maradt levélhez, mi szüntelenül
remeg, akár Parkinson-kóros kezem,
s várja, hogy a folyamatos csoda
minél hamarabb félbeszakadjon.
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