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Orosz Fanni

Mandarin, hétf�n
Mindennap felkelek és megint hétf�
és szól a rádió, benne a hangszálak
úszik a zacc a kávén, lesz�rni nincs id�
mindennap egy bogár a hátán hempereg,
de a kapu legalább beragad, mint tegnap
és jobb oldalon találom a bal kezemet
mindennap írok, hogy itt legyél,
de nem vagy, ezért csak tanítani tudlak
téged, rólad

És megint túl hideg a buszon a cs�
a n� még mindig a torkával játszik
azt hiszem, holnap hétf�
egy hátán fekv� bogár megint megdöglött
és ugyanúgy a hajamból lélegzel,
mint tegnap, meg holnap, meg azel�tt
vagy csak err�l írtam, már nem tudom,
de a szó marad, ha tintásan folyik a vágy
rólam, rád

„A” menü. úszik a répa, a leves f�
kacsák a tóban, meg testek a tévén
azt hiszem ez megint a hétf�
mandarin az asztalon és ordít anyám,
ha a héja ott marad, ha én ott maradok
megeshet, hogy holnap kedd lesz talán
és szétfoszlanak a nedves papírok
aztán csak a a tanítás marad,
t�lem, rólad
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Szenved� szerkezet
3-2-1…

És el�re, egyenesen az életbe!

Én haikut firkáltam anyám méhére
És � (ki tudja, miért) vert érte

Halvány fényemen térdepeltetett.

Én apám fejére glóriát tettem
És � elhajította mellettem

Harsogva karcolta fel önérzetemet.

Én nélkülözve tudtam többet adni
Csak szívás után kell otthagyni

Ruhát többé nem nélkülözünk.

Én b�r nélkül nem vagyok n�
És már nem érzem, hogy újból kin�

Kár a pofonokért.

Én mégis kecsesebben mozgatok
Bármilyen marionetthónapot

AZ lesz és MOST.

Én most így ragyogok, fény nélkül
És az én egem már nem kékül

Inkább lilul.

Én akciós precizitást nyújtok
És a nyakatokba teszem át a hurkot

Egészségetekre.

Én lemerültem, fáradt elem vagyok
Elfújnak a csendek, ha kicsik, ha nagyok

Csak szelektíven gy�jtsetek.

Én kisebb vagyok, mint bárki más
Köztetek mégis könnyem az óriás

Gyengéim a gyengétek.


