
KÓKAI JÁNOS

Kis piaci körkép

Persze hogy elszúrtad
nem kellett volna
azt a kiló almát megvenned
főleg ha vissza is beszélt
mint a szomszéd öreglány a múltkor
mikor nem zártad be a rácsajtót
mondtam hogy a piacon
csak a hallgatag
egészen csöndes gyümölcsökkel szemezz
tudod a buszon a 14 éves kislányok hegedűvel
tudod az egy kicsit más világ
tudod egy ideig
és ha halat akarsz venni
csak azt vedd meg
amelyik a többiek alatt láthatatlanul meghúzódik
mozgásra képtelenül
és csak akkor tátog ha nincs más választása
látod bennük megbízhatsz
ők nem fogják elárulni barátaidnak
ha végignézed valamelyik sorozatot
ha szisztematikusan nap mint nap beülsz a képernyő elé
magad sem tudod miért
és azt sem mondják el
ha rossz kedvedben a 2. doboz cigit szívod el
1 óra leforgása alatt
és az erkély üvegének esel
a rád törő köhögés rohamtól
nem beszélnek arról sem
ha elfogyott minden
és egy doboz sörre sincs pénzed
hogy leugorj az éjjel nappaliba
és kínodban falhoz vágod Schopenhauert
utána meg Wittgensteint
de ezek az almák
ezek beszélni fognak
nézd meg szemtelenül pirospozsgás arcukat
ezek minden szennyest kiteregetnek kíméletlenül
ilyeneket csak öngyilkosok visznek haza
csak kétségbe esett futóbolondok
a pszichiátriáról is
csak a legdörzsöltebb visszaesők
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Popriscsin emlékezete

Mert akkor én láttam
hogy a fejük helyén valami más van
meg akartak téveszteni
nevető állkapcsokat
mosolygó ínyhúsokat mutogattak felém
különböző frizurákkal
akartak elbizonytalanítani
hogy ne vegyem észre valójában mit rejtegetnek
de én láttam őket
valahányszor megbotlottam
a metró aluljáró lépcsőiben
nekidőltem egy lámpaoszlopnak
hogy bekössem a cipőfűzőmet
melyre előzőleg ráléptek
és akkor is
mikor egy kirakat üvege visszaverte alakjukat
egy nadrág szemlélése közben
míg a 3 gombócos eper fagyit az ingemre borítottam
most már tudom kik ők
rájuk tudok mutatni
kisgyerek az első majom álarcára
elcsórt műanyag autójára
csoki lopás utáni menekülésben
felhorzsolt térdkalácsára
majd nevén is tudom nevezni a sok malacpofát
először betűk szótagok szavak
de most csak annyit mondhatok
értsétek meg
a fejük helyén valami más van
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