
Filip Tamás

LEHETEK ÖRÖKKÉ?

Milyen lehet most Odesszában?
Lehet-e már korcsolyázni a tengeren?
Hány anya rohan elszabadult
babakocsija után a lépcsõn lefele?
A Patyomkin hány matróza kérte
át magát az Auróra cirkálóra?
És hány némafilm surrogását fedte el
a mozikban zongorázó gyermek Sosztakovics?

Van-e még patika, ahol elfogadják
Csehov doktor receptjét? És Asztrovét?
Lehetek térdre omló ikonod?
Örökké fénylõ hómezõd?
Legszebbik trojkád kocsisa?
Baltát a kabátom alá rejtve felülhetek a bakra?

Engem szegény Yorick Yorickovics Nyezvanovnak
hívnak, csak elfelejtettem mondani.

MÉGIS KÖSZÖNÖM

Csukott szemmel is odatalálok,
emlékszem a kapukódra, és
a mélygarázsba lejutva egy
szempillantás alatt tehetnék
az autód ablaktörlõje alá
egy verset, amit éjjel írtam.

Megtehetném minden reggel,
hisz minden éjszaka írok.



De tudom, hogy a legszebbre is
csak hallgatás volna a válaszod.
Az is jobb lenne, ha bántanál.

De nem is ezt akartam írni, úgy
dühít, hogy ilyen elhasznált
fordulatba rántott a nyelv,
eltérítve az ideától, mely
versírás közben homlokom
belsõ oldalán világol.

De azért mégis köszönöm,
hogy nem léptem át a giccshatárt,
és köszönöm tévedéseim
hosszú sorát, hiszen leginkább
bennük ismerhetek magamra.

És köszönöm, hogy beûztél
a versek édenébe, hogy igéid
foglyává tettél, köszönöm.

A PÁRBAJSEGÉDEK
EGYMÁSTÓL KÉRDEZIK:

Mit tudsz a porról, mely hajnalban vért iszik?
Trakl összes kékjét fel tudnád sorolni?
Vajon egy hitetlen szentségtörést el tud követni?
A villanyoszlop, a talpfa évgyûrûire gondol valaki?
A kenõpénz könyvelésének vannak szabályai?
Az esõért mivel kell fizetni?
Hogy lehet csendõrpertut inni?
Milyen késsel lehet egy aranyalmát meghámozni?
Az álmatlanok hol tudnak venni altatóórát?
Hogy lehet megölelni egy hangyát?
A kitömött madár tálkájából miért fogynak el a magok?
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Kit keres Káin a rengetegben?
Mit érdemel egy olyan isten, aki árulásért dicsér meg?
Az üdvhadsereg a lelkeket szállja meg?
Ha õk indulnak a leghosszabb útra,
mért olyan vékonytalpú a halottak cipõje?
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