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VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ

EGYÜTT

PALACKBA ZÁRT
ÜZENET
Nem lehet tudni, a szelet ki vetette.
Azt se, a földet alá ki mûvelte,
ki öntözte fáradt vérrel, epével,
szervezte hozzá stikában a napot,
mert amint csírázni támadott kedve,
halmot kelesztett  agydaganatot.
Annak is anyja lett valaki. Dajkálta,
tömte genetikus izomépítõkkel,
hogy mutatós legyen már fiatalon.
Lobbiztak érte magas körökben,
szökkent is módfelett tolla és szárnya,
mit megsuhogtathat majd a Majdanon.
Vagy nem is vetették? Egy áldatlan reggel
tán vírusként jött a fellegekkel,
s eleve az lett küldetése,
hogy szarvai V-jelét kõbe vésse,
viszonyt kezdjen veled s velem,
hogy bennünk testesüljön meg a félelem.
De ne azonosítsd. Neki nem lehet arca,
nincs lakcíme, rendszáma, semmilyen kudarca,
se biometrikus útlevele.
Felleg-nagy szárnyára rá van írva,
övé a szélrózsa mind a négy szirma,
hogy tûnne már a francba! Vég vele!
Csontmerev alak. Még vissza sem átkoz,
de szemébõl negatív nap sugároz,
hogy lúdbõrzöl, s nyelvedre ráhûl a szó.
Még ellennél vodkával tompított aggyal,
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míg nem küld sms-t a fekete angyal,
de küld S bizony, ezúttal nincs kibúvó.
Mozdul a horizont, megremegnek
a donbászi tárnák, a luhanszki mennyek,
rakéta-jégvihar csap le az égbõl,
bekattan az elme és elsötétül,
a téren hibbant tyúk kukorékol,
a piac sûrûjében a repesz pocsékol,
s csupa vériszam, jaj, a templomi aljzat,
hol anyjából elmenekült a magzat.
Hogy elül a por, s a füst eloszlik,
a fenyõn tüdõcafat piroslik.
Alatta angyalfej, szeme még nyitva.
Tej, tojás, rizs a járdára borítva,
s az utcaseprõ Nincsen már lába,
meghívták õt is a mennyei bálba,
fél karja maradt csak a csatornarácson.
Azzal sem ölelsz már, bohó barátom

Lábjegyzet:
Képzelgés csupán, hogy a tûzviharban álltam,
nem lennék én már odavaló.
Egy hajléktalan szellem lett tépelõdõ társam,
bús sóhajaiból szövõdik a szó.
Ám elég lesz. Veszem fekete kabátom,
jelentésemet palackba zárom,
csak nincs szabad tenger ez árva honba,
hogy sodorná  legalább Albionba.
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