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Mint kÀrhozott lelkek vagy hasfÀjÂs csecsemûk,
a holdtalan s´t¢tben macskÀk ¡v´ltenek.
SorÀra vÀrva m¢g ott ¡ld´g¢l vagy ´t
nesztelen Àrny. ºvegszilÀnk szemek,

mintha egy pokolbeli alagÃtbÂl,
idûk´n tÃli m¢lybûl k´zeledû vonat
z´ld lÀmpÀi. A rÀcsos konyhaablakon tÃlrÂl
àmeghalni... csak te¢rted... egyetlen csÂkodat...Ê

ilyesmiket szitÀl a rozzant n¢prÀdiÂbÂl
szivÀrgÂ f¢rfihang az udvar csapzott f¡v¢re.
Ott benn a pongyolÀs nû borospohÀrba mormol
a rohadt kurvÀrÂl, aki miatt a f¢rje...
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A szÂdÀs¡veg test¢n Àts¡t a villany, lelke
sistergû Ávben a pohÀrba loccsan.
A lÀmpÀrÂl lecs¡ggû, lebegû ´rd´gnyelvre
l¢gy szÀll ä Ãjabb s´t¢t petty a m¢zszÁnü ragacsban.

A kislÀny, semhogy a szokott müsort figyelje
ä nûi d¡h ostromol kÀsÀs f¢rfif´l¢nyt ä,
most inkÀbb arra gondol, hogyan rÀntotta helyre
es¢stûl elg´rb¡lt biciklij¢t

az atl¢tatrikÂs f¢rfi, szeplûsre ¢gett,
vaskos kez¢vel, a k¢t t¢rde k´z¢ szorÁtva ä
s a rekedt suttogÀsra, amit f¢lig sem ¢rtett
a harsÀny tÀnczen¢tûl. A bÂd¢k ¢s a hinta

m´g´tt a nyÁlt mezû feket¢n ´sszeborzadt,
hullÀmzott a hideg, napszÀllati aranyban.
Mintha egyetlen izzÂ, borzalmas izgalomnak
sÀpadt eml¢ke volna a vilÀg, Ãgy, ahogy van...
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A menyasszony feh¢r kombin¢ban zokog:
ruhÀjÀn vasalÂnyom, û f¢rjhez se megy inkÀbb...
Konyhagûztûl r¢zbûrü rokonok,
gacsos lÀbÃ, merevre dauerolt nûk csitÁtjÀk.

PÀrnÀkkal magasÁtott sz¢k¡nk´n, k¢t gyerek,
megbüv´lt borzadÀllyal n¢zz¡k a hÃslevesben
csukott szemh¢jjal ÃszÂ, halvÀny kakasfejet.
K¢sûbb, ÀlmunkbÂl f´lriadva, ketten

f¡lelj¡k a kihangzÂ dobogÀst, r´h´g¢st
k´z´s dunyhÀnk alatt, a kisszobÀban.
F´nn rezgû csillagok, lenn baromfi¡r¡l¢k
¢s sz¢tloccsant szeder a s´t¢t udvar porÀban...

NÀdasdy çdÀm

MINEK N°ZEGESSEN

Az ÃjsÀgra rÀ´ml´tt a homok,
ahogy mellette jÀrtak, meg ahogy
a tüzû naps¡t¢sben f¢szkelûd´tt,
a k´ny´k¢vel rÀsodorta, itt-ott
el´nt´tte a m¢lyebbre ker¡lt
sz´vegeket, mint g´dr´ket a vÁz,
¢s eltakarta v¢letlenszerü
eloszlÀsban, ami alÀker¡lt.
A szÀrazon maradt sz´vegeket
olvasta hÀt, amennyi megmaradt,
nem tologatta sz¢t a homokot,
csak olvasott h¡lye foszlÀnyokat,
a szeme fÀjt, de minek n¢zegessen
a strandon k´rbe, emberek pofÀjÀt
minek bÀmulja, olvasott tovÀbb,
¢s elfogadta azt, amit neki
kipreparÀlt a gravitÀciÂ.
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