
Petrik Iván: Versek • 1251

SOMLYÓ ZOLTÁN

A szerelmes dalok fölemelkednek,
Amint kidôl a lábuk alól a zsámoly.
Izgága és taknyos, kezelhetetlen
Múzsája nélkül a dal máris varázsol.

Vesszen a nô – a jó dal ezt akarja
Mert az fölösleg, levethetô cselédje:
A dal romlékony bélrendszerét ledobja,
S bebalzsamozva emelkedik föléje.

Én ugyanígy, mint ember, kicsapódom,
Idegen kátrány saját legendám testén,
Mint az aranyra rávezetô ólom,
Az alkimista kézben vidékies fény.

Lúzer voltam, makacs, maníros marha –
Ez majd lehámlik rólam legendaszélben,
S Isten eltaposott tanácsadója
Kitömve ül a szentek között, a fényben.

Petrik Iván

UTAZÁS HELYETT UTAZOM

a szállingózó felejtés ráfagy a rohanó
tájra az ég hivalkodó rossz oldalára
s ahogy vágányok felett fekszem 
a rohanó ágyban csak a testem alatt 
nem olvad el a hó a vonaton kitörik minden 
ablak a várost elhagyja végleg a folyó
megfagyott vizén nem tükrözôdik a mozdulatlan ég sem
erre emlékszem s kidülledt halszemek
követik a lék után kutató embert
szárnyait bánatosan húzza maga után
a nyomait tünteti el de úgy rendezôdik át 
régi élete mögötte mint a végítélet 
elôtti csodálkozó utolsó percekben
a fôzelékszagú konyhában nyitva felejtett 
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csap miatt pergô vízóra ez is én voltam 
ez is én voltam ez is én voltam
mutatok rá egyenként havas földhányásra 
foltos söralátétre 
félbeszakadt lakodalomra mintha így 
visszakövetelhetném ami sosem volt az enyém
a világ többi részét a folyó másik partját
a bôrömön túl elolvadó havat
a kialvatlan kupé részeg kényelmét

NERO SORBAN ÁLL A BOLTBAN

Hajóra kellene szállnia (sokáig rágódott ezen).
Már ebben is volt valami hiábavaló komolykodás,
annyi rettenetes komolytalankodás után.
Idôt mindig találni arra, hogy összerakjuk mozaik-
arcunkat – apró, színes kövekbôl égszínkék háttérrel 
a haláltalanok közé. Óriási tévedés, nincs idô semmire.
Ettôl megint remegett a keze, de aludni akart
még egyet jóízûen. Éjféltájt felkelt, többen is eszébe jutottak,
s nekivágott az üres városnak, hogy felkeresse ôket. Senkit
sem talált otthon. Elvárta korábban tôlük, hogy a barátjuknak
szólítsák – bár gondolkodnia kellett, miért. 
Képmutatások pestisjárványa. Így hát visszatért hálótermébe,
ahonnan minden és mindenki eltûnt. Az ágytakaróinak is nyoma veszett.
Nem aludt vissza, hanem Phaónnal, aki maga sem tudta,
hogyan, vele maradt, elindult a Via Salaria és
a Via Nomentana irányába, és a Nomentánán betértek
egy bárba kávét inni. Nem épp’ a legvidámabb környék.
A sarokba húzódtak, hülye megszokás:
a hátuk mögött nincs senki és látni az utcát, 
a pultot, a többi vendéget. A cigi elfogyott, Nero az üres dobozt
morzsolgatta. Phaón ugrott, hogy másikat hozzon,
de Nero is felállt, hát hagyta, hadd menjen inkább ô. A pultos intett, 
nincs MS, s Nero hátraszólt, hogy átmegy a boltba. Közben Phaón
bámult ki az utcára, s látta, hogy egy koldus a járdán
összefolyt tócsából merít a kezével mocskos vizet, azt issza. Micsoda
egy elbaszott világ, mormogta maga elé. Ritkán mondta ki, amit
gondolt, csak ilyenkor sóhajtozott, amíg Nero sorban áll a boltban.




