
Pollágh Péter

Lorenzo Ribeira
(A két hernyó)

Carmene kezet csókolt. Tiszta vér volt
a két hernyója, ő úgy mondta: a szája.
Menthette a vagyonát, sok-sok tonnát,
meg utolsó, életben maradt fiát.
Az arcán végig ott ült a látszat.
Ütném szét a szemét, kurva szádat.
Nem tudtam neki mondani: apa,
vártam, hogy kiszúrja a lassú rák, 
rohadtul vártam, hogy kiszúrják,
kiszúrjon végre két szemén a rák.

Lorenzo Ribeira
(A Cukor poharát)

Minden este szúrnak. Nem tűvel,
de átpiszkolt, álnok szilánkkal. 
És töltenek: rémálomgázzal,
mint egy szolga lufit, aztán minden 
szemét reggel még ki is szúrnak.

A likvidálás csak álom volt,
három volt, csak álom volt.

A kávébabokat felőrli a gépezet.
A Szervezet bárkit elér.
Csak múlni. Nem kimondani:
Adjátok vissza a mamát.
Így élni le majdnem negyven évet,
és nem csókolni kezet. 
Adjátok vissza a nyár havát.
Adjátok vissza a Cukor poharát.
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Lorenzo Ribeira
(A fájdalom fruttijából)

A titok szegregátuma.
Előlép a rengeteg (pénz) mögül.
Lefújja a cukrot. Én meg nézem.

A fájdalom fruttijából kétszer kapott. Vagy kétszer kétszer.
S mindig volt is nála, ott zörgött hófehér hosszúkabátjában,
szépfehér felöltőjében, jegesmedvés, kapucnis köntösében.

Mégsem csókolt kezet. 
Hitte, hogy egyszer: 
mind egyaránt vehet.

Lorenzo Ribeira
(1992)

A régi hálózatok még mindég élnek.
Sorompóikat sosem törjük át,
csapdáikba újból és újból belehullunk.
Módszerváltás ez, nem lakosságcsere.
Na meg a temetők gyűlölettöbblete.

Nincs túlerőben. Nem csak a látszat les rá.
A megismerés fája elveszi tőle az élet fáját.
De nem várja meg, hogy érte jöjjetek.
Citromfák alatt kísér egy koporsót. 
És a háttérben (el)esik a kanadai, édes hó. 
Leereszkedik döntések ereszén. 
Elereszti azt, hogy „te meg én”.

Mintha zenekar szólalna meg, ha szólani kezd.
Nem azért beszél halkan, hogy közelebb gyere.
Tavaszodó temetőben kísér egy koporsót.
Köszöni, a hátba veregetésből pont elég lesz.
 
Kivágom a fádat, Brenno:
mondja egy erdőnek.
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Lorenzo Ribeira
(A hó bódító vaníliája)

Citrom- és narancsillat. Szicíliai minőség. 
A csendéletbe belép: tervet hoz üvegtálon.
Nem mondtam, hogy olajvászon,
száz meg száz meg száz kéz festette.
Mokkacukrokkal kockázik.
Nem mondanám koffeinmentesnek. 
A kávé maga Szervezet?
A végén úgyis a tenger habját
látod kicsapni a száján.
 
Tavaszodó temetőben kísér egy koporsót,
és a háttérben (el)esik a kanadai, édes hó, 
a hideg hó bódító vaníliája, és a sok hiába.
Szétlőttek egy zacskó porcukrot, 
s az szétszóródott az arcán.
Adjátok vissza a hóvaníliákat.
Hibátlan illat, luxusfelhők, szitálás.
Azok a gerezdek. Azok a héjak.
Édes levegő. Édes, fehér arc. 
Porcukor az arc, és a száj a lekvár.
Játékarcú miért szomjazik a vérre?
Miért kérdezünk rá mindig a miértre?

Lorenzo Ribeira
(Martina mondja)

Parfümje, mint a porcukor, úgy szitál,
szita-szita péntek, szerelemcsütörtök.

Mi az, hogy fejpályaudvar? 
A fejközpontú fény csak úgy árad,
nincs idő igazgatni a ráncos ruhákat.

Nosztalgiakerek szemek. Így nosztalgiázni nem is merek.
Az arcporcelán felett alig hullámos, hátranyalt, sárga haj. 
Szicíliai citrom. A szája meg málna, harapott málna. 
Sárgahajú, fehérbőrű: a villamos színei ezek.
De nincsen remíz: ízlelgetem a szót, mint egy habrolót;
akarom mondani, eddig nem volt.
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Összevarrták a nevét. 
Ki hinné, hogy fizikából doktorált?
Alig látszik a cérna. 
Két kék szem, és a kettő között a vakablak. 
Túl korán vitték kórházba a nevét. 
Hőmérőjét összetörték.

Ha parfümdobozról nézne,
kicsengetnéd érte a sok régi lírát?
Vagy inkább elcsennéd, mint én a vérét? 

A kezét igen, de a korlátait nem foghattam,
mert még nem múlt ki a kezeim közt senki. 
Más korlátait csak az érintheti.
S korlát nélkül semmi nem kell.

Lorenzo Ribeira
(Más havát)

A tekintet: mekkora kék. A fájdalom tölti után, táplálja kékjét,
a csermelyét, és a kék mindig kell még, gondolja Martina.
Kell a vérág, ami a kék hegyekből ered. Kéne tőle egy gyerek.

Fokozottan fehér, szanatóriumszínű, szép az arca.
Martina is beleszeret. Körhintaként pörög körötte,
minden tiszta porcukor, minden színes fény, 
vad fruttik, konfettihó, s tűznyaláb.

Talán szeretem Martinát. Talán nem gondolni jó volt.
Játékból Jatzek Babka vagyok. Jatzek úr.
Nem fordul az arc. Jatzek úr nem fordul.
Nincs a hátában felhúzható kulcs.
Más havát ő nem őrzi meg.
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Lorenzo Ribeira
(Omerta)

Ráfordulok egy hibára, elengedem a kormányt,
amit talán meg se fogtam, el a vendettát,
elegyszerűsödöm. Tölcsérörvény húz le.
Csúszókezűek közt pisztolytalan éltem. 
Mit jelent az, hogy szurony és géppuskafészek?
Mit jelent az, hogy álom verte élet?
Bolygók hullanak, biztos elszakadtak az idegek,
lóg a Plútó, meg minden, már látom a fényfácánt.
Mi ez a lepedődolog? Igen, ez a víztenger, tonna
kék, tonna zöld, sós fénye, sötétje elnyel,
érzem a szájam szélén a Tirrén-tenger habját,
mennyire keveset nevettem, nem bánom már.
Egy régi rádióból kiszuperáltam a szeretetet,
azt tűztem a mellkasomra, hátha dob-dob, dobogni kezd.
Letörlöm a keserű levet. Tiszta keserű most az ingujjam.
Már levágnám. Túl tiszta kesztyűben indultam.
Diplomakesztyű, így mondják?
Mit tudtok ti az ellenállásról? S mit a szótlanságról?

Lorenzo Ribeira
(Vendetta)

„Sötét szemüveget visel az ég is, mint a puccsista tábornokok”  
Csoóri Sándor

A megismerés fája elveszi tőlünk az élet fáját,
jó napot kívánok! Vagy mi a helyes napszak? 
Te utánam kutatsz, én meg benned.
Elindulnak felém a bibliai nippek. 
Persze, hogy játék vagyok. Szépséghalász.
Szörpöt iszunk, a vitrinben együtt a család.

Nem kérem vissza az aduászt
(mi is volt az?),
22 évet vártam rád, igen, 22
kurva virág romlott el a síron.
Tudom, te lőtted szét a Kupolát,
egy rongyos bubi, Amilcare Brenno, 
annyit sem érsz már. 
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Se hangtompítót, se válaszokat nem kapsz.
Posztmortem köntösben nevetek rajtad:
magamhoz hasonlatos, jó fiút kívánok,
iszony mossa el az arcod helyét,
mikor megérted csendtekintetét.
Kávé a bőre, tiszta anyja, csont a szeme.
Már látod a szálkákat, Brenno.
Ugye, hogy sárkányos, sötét másom? 
Ugye, hogy nem állsz meg előtte, Brenno?

A kis Renzino, 1970-ből, üdvözletét küldi.

Lorenzo Ribeira
(Posztmortem nevetek)

Sose sajnálj, nevess velem.
Cukor szórja be a síromat,
legyek színes és fekete-fehér
medvék megérdemelt édessége.

Martina, ne hozd el a kriptába a fiunkat,
mondd azt: a képzelet szülöttje.
De most ő az, vagy én voltam?

Miért nem néztem a vattacukrokat az égen?
Miért imádkoznak hozzám, hogy lehet, 
hogy egy másik században is segíthetek?
Miért neveznek el verset rólam?
Miért száll annyi veréb fölébem?  
Miért tagadják, hogy voltam?

Miért van az, mintha engem olvasnál,
mégis én olvasok benned? 
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