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Halasi ZoltÀn

PçROK A KOCSMçBñL
1. A vallomÀs
...Ha lesimÁthatnÀ sz¢lfÃtta gy¢r hajÀt...!
(Mind az ´t szÀl ¢gnek meredt.) De nem, s nem!
Vallott hÀt tovÀbb h¢vvel, rezzenetlen
a h´lgynek. çm az ä Â jaj ä leette magÀt,
s mutatÂujjÀval a szoknyÀcskÀrÂl menten
a foltot t¡ntetgette lopva. Eszm¢nyietlen
egy hely volt ez a SzlovÀk, mi tagadÀs.
Azok a randÀn visszhangzÂ alu-lamb¢riÀk...!
Ha volt hiba, m¢gsem az Àlmennyezetben,
ezt hamar konstatÀltÀk mind a ketten.
Az, aki reszketve dohÀnyzott, pedig nem szokott,
k´zben a kÀv¢tejszines pohÀrkÀt szabdalta k´rme.
°s az, aki kinyÁlt, noha mÀr visszakozott,
mÁg homloka k´zep¢n jÀrt mutatÂujja k´rbe.
HullÀmzott k´z´tt¡k valami mÀs.
Pontosan ¢rezt¢k ä forrÂhideg.
A nû: megzavart radarÀllomÀs.
A f¢rfi: becsÁpûd´tt ideg.

2. Inkongruencia
Nem kerget sportmotort, nem vezet kamiont.
A blues zen¢t kinûtte.
Jachtot se tart, se csÂnakot. Viszont
¢rdekli Goethe.
Nem ¢pit hÀzat, nem tervez kerit¢st.
°s gyereke se lesz t´bb.
T¢ged figyel, zÀrtk´r¡ vetit¢st.
MarasztÂt. Menesztût.
Inkongruencia, mondjÀk az okosok.
Sebaj, ¢lj¡k meg ezt is.
Ami bizonyos, az a semmiben kotyog.
ýrizd a szkepszist.
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3. S¢tÀbÂl j´vet
TÃl MÀtyÀsf´ld-alsÂn, tÃl a szem¢ttelepen,
tÃl egy-k¢t cseh filmbe illû jeleneten,
egymÀstÂl egyre tÀvolabb azonban,
a poros Ãton, f¢nybubor¢k-halomban
rezgett az ûsz.
Szoktam a g´mbakÀcok egyensorfalÀt,
a rÀm hÃzott vigyori hÀzibarÀt
papucskÀt, az ¢n kerestem botrÀnyt.
MÀs nem s¡lt ki belûle, csak hogy a nap s¡t rÀnk
ä ma legalÀbb.
MÁg finom rajzÃ szÀdbÂl dûlt a szÂ,
a csipkedû inkÀbb, mint a simogatÂ,
v¢gig az jÀrt a fejemben,
hogy lÀthatok olyasmit a szemedben,
amit te nem...?

BalÀzsovics MihÀly

HçLAP°NZ
az utÂkor ÀltalÀban kegyetlen
mindez n¢zûpont k¢rd¢se innen
onnan akÀr keresztbe s az idû
csak n¢ha nagyÁtÂ inkÀbb c¢lkereszt-optikÀja szembogarÀba emeli
a mikrÂ r¢szleteket csiszolatlan ¡veglencse ha akarod homÀlyosabb
mint a l¢lekbÃvÀrok kutatta
m¢lys¢g a semmi m¢lys¢ge ez¢rt
kegyetlenebb az eml¢kez¢s a gyors
egyszerü halÀlnÀl mikor mÀr
megsuhintottak az ¢vek a felhabzsolt f¢rfikor Ãgy n¢zel ki
mint amaz Àldozati Àllat aki
n¢mÀn-ordÁtva a taglÂt vÀrja
egy elhagyott vÀgÂhÁd hÃsszÁnü
t¢glÀkkal kirakott udvarÀn egyed¡l
¢s nincs aki megkegyelmezzen

