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Egy Szent Iván-éj
A filmek, a fényképek összekeverednek
s új formában, teljes
összefüggéstelenségben jelennek meg
az álmokban, vagy épp a valóságban.
Azért sokat tettem ezért, hogy így
legyen épp, ahogy van.
Egy pontos szervezetlenség miatt
találom magam egy éppen hogy szabadságban.
A valómban, amiről utólag azt
állítom, mindvégig ezt akartam.
A tudatos lekésése a Szent Iván éjnek ?
Mégis megtörtént. A tűzugrás és az egész
leghosszabb nap. Ez a szombat legvégén,
már vasárnap hajnalban derült ki, ahogy
a szombatot elvesztegetve, mégis itt a vasárnap.

Visszaemlékezve pedig meglepően
tartalmas volt az elvesztegetett idő is.
Folyamatos kérdés bennem a betegek
alváskényszere : szabadulni akarnak,
vagy az alvás rabjai lesznek ?
Mindenesetre a tűzugrás ebben
az évben elmaradt.
Az elmúlásra való ráébredés
közben az ablakból nézem a
sivár, feltűnésmentes gyógy épületeket
friss, buja erdőkkel körítve,
és rájövök nem veszítettünk semmit,
inkább megszüntetve tudtuk megőrizni.
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Egy kérvény
Az órák óta kopogtató beteg
nő, aki inkább már dörömbölt,
mint kopogott, nem igazán
foglalkoztatott senkit.
Végül a pszichiátriai intézet
megkérdezte az egyszál, szunyogháló
vékonyságú, fehér köntösben rimánkodó
rászorultat, mire van szüksége ?
A nő az idő elmúltát fél másodpercnek
érezve kijelentette, hogy azonnal
szerezzenek egy szál füstszűrős cigarettát.
A nap lemenőben, az időjárás
kihűlőben volt, a kérvény
végrehajthatatlannak bizonyult.
A kopogás hangos nyöszörgéssé,
panaszáradattá változott.

Deák Botond (1969, Székesfehérvár) : fényképészet, teológia után 2009-ben végzett az 
PTe szociális munka egyetemi szakán. Kötetei : dD. a másnak indult (Seneca) 1998, Egyszeri 
tél (JAK, Prae) 2010, Zajló (Palimpszesz + PRAe.HU) 2012. egy éve újból Székesfehérváron él.

A dallam
Egész napos, értelmetlen,
indokolatlan és egyre inkább
cinikusabb reklámdallam,
még az ebéd utáni, – a felejtésben
bízó – alvás után is itt babrál
a fejemben. Olyan, mint egy
megváltoztathatatlan hátam mögötti
döntés két szeretett ember által,
ami egy időre befolyásol, de
érteni kell, a hasznomra váltani,
ami munka, ahogy a lovakkal.
Egész napos.
A nyugalom érzete pedig, mintha
az ítélet haladéka lenne
a visszaalvások között.

Fürdetési időben
Budán Éva ! Budán Éva !
Itt vagyok !
Jöjjön fürödni !
Én már fürödtem !
No, jöjjön !
Egész testét nemlegesen rázva
kiabál vissza : Nem megyek !
Na, jöjjön, kap balzsamot is !
De kiszárad a bőröm a víztől,
és már mostam hajat is !
Na jól van, csak leöblögetjük !
Éva visszakérdez : Elég beteg van
már itt az osztályunkon ? !
Az van ! Drága. – felel az ápolónő,
és kart karba öltve besétálnak.
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