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ORCSIK ROLAND 

Mozgósítható állomány 

 

Rendelkezésre állok és előállítok, 
igény szerint, alaposan, időben, 
ha kell szerényen, ha kell állati bőszen, 
(nem) hallgatok, (nem) kérdezek, (nem) állítok. 
 
Hazatérve működő apaként szolgálok, 
alkalmazkodik húsomban a rendszer, 
köszönöm, nem kell hozzá vegyszer, 
áll a törvény, ál a testem, próbálok 
 
idomulni a (szöveg)környezethez, 
meg-és aláírom, ott, ahol kell,  
alvás előtt a halálra bízom testamentem. 
 
Álmomban csiga vagyok, meztelen, 
nyálkás vágyam le-föl csúszik,  
ébredéssel lemosom: Ismétlek, esztelen.  
 
 

Lázár önfeltámasztása  

 

Hiába kalapálom, nem törik a lakat, 
a láda alján titok lapul, éjjelente hallom 
amint marja a halkan nyüszítő vasat, 
s úgy burkol be az éj, mint a ballon- 
 
kabát: nyakig. Nyakig a pácban, 
szívós bomlásban pácolódva, 
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akkor is télben, ha nyár van, 
mégis vadul kapaszkodva 
 
isten fűszálában, mégis egymásban. 
Szeretlek, nyüszítem a ládában, 
a réseken elszivárognak a szavak, 
 
lassan enged a hétpecsétes lakat, 
és nincs gondolat, és nincs titok, 
amikor a halálból a létbe nyitok. 

 
 

Nyolcasok sűrűjében 

 

Szeretlek a köbön. 
Szorozzál be háromszor, 
majd oszd be, 
mert több nap, 
mint kolbász. 
Látod, kettőnk ügye 
(ugye-ugye!): 
tiszta, éteri matematika. 
 
Szeretlek a kövön, 
a dubrovniki tengerparton. 
Ja, a homok kényelmesebb,  
puhább és forróbb lenne, 
de a szikláknak csapódó, 
tajtékzó tenger képe 
izgatóbban nyaldossa 
combközi tájaid. 
 
Szeretlek ismét, 
mert ismétlés 
a dugás édes anyukája. 
Deus sexmachina. 
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De nemcsak dugás, 
mert az fárasztó,  
ha puszta izomlötyögés. 
Puszta magyar alföld. 
 
Szeretlek a könyvben, 
amit éppen falok. 
Azonosulunk a hősökkel: 
minimum Trisztán és Izolda. 
Tetszik a síron túli 
szerelem gondolata, 
mégha giccses is, 
mint a rózsálló happy end. 
 
Szeretlek, anélkül, 
hogy striguláznám 
hanyadszorra mondom. 
Számold meg a sorok 
számát, fektesd le  
hullámzó vízszintesbe 
s megkapod, hányszor  
motyognám el még – 
 
Volim te, más nyelven 
és minden hiány- 
szagú reggelen. 
Kész a mobilom. 
Nem üzenhetek a távolból. 
Sebaj. Megszokhattuk már, 
nincs szerelem 
tragikus póz nélkül. 
 
Szeretlek, szeretlek 
különösebb fifika nélkül, 
akkor is, ha ez – idézem – : 
tiszta, éteri matematika. 
E verstől ne várj hát túl sokat, 
fehér ló helyett  
fehér lapon érkezett 
s meghajol kávébarna szemed előtt.  




