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Ohio Blue Tip

1. „Almafa”
A MÁV-szerelvény ablakán kinézve
a belső teret látom.
Az üvegen túl sötét van,
Bent pedig üres ülések.
A zsír és a kosz beleépült a kárpitokba.
A fejtámlákat márványhatású
műbőrrel húzták be.
Valaki, aki egyszer itt ült,
A támlára írta, hogy:
„Almafa”.
Ahogy ezt észreveszem, a vonat lassulni kezd,
És a zsírból előtűnik nagyanyám vasárnapi bőre.
A koszból vásártéri focimeccsek lesznek,
A műmárványból pedig a Szent Péter-bazilika.
Telihold van,
És ez a világ legszebb szerelvénye.

2. Kókusz
Az Intersparban sokszor megállok a kókuszos láda előtt.
A hajótöréses filmeket juttatja eszembe.
A parton deszkák, néhány ember és barna rumos üvegek.
Táplálék nincs, csak a kókusz.
Nehéz feltörni a külső héjat,
Sokáig szenvednek vele,
De a héj alatt van az élet.
Miután feltörték, a főhősök isznak, és
Sóhajtanak.
(Én pedig a gimnáziumi büfében kapható
Rumos kókuszrúdra gondolok.
Sóhajtok.)
Ami a héj alatt van, végül reszelék lesz.
A héjból szemét vagy dekoráció
Egy kreatív anyuka étkezőjében.
A Sparban több száz ember fordul meg naponta.
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A héjuk kemény. Belül élet és
Reszelődés.
Szemét vagy dekoráció?
Vagy?

3. Foci
A vonaton az Esti Kornélt olvastam. A 3. részt,
Amikor Kosztolányi (vagy Esti) arról ír, hogy
A vonatkupé micsoda remek irodalmi helyszín.
Az ember legálisan élheti ki a kíváncsiságát.
Hall ezt-azt. 
Kedves Focistalány, akinek horzsolás van a fenekén,
És nem is tudja, mitől, és akinek nem kívánt a meccshez
Sok sikert a barátja, és akinek olyan samponillata volt,
Mint a focista fiúknak meccs után,
Csókollak!

4. Jesolo
Történelemórán tanultuk, hogy az első világháborúban
A magyarok a Piave folyóig nyomultak előre.
Itt állt be a front.
Sokan nem tértek innen haza.
A wikipedia szerint 225 000 a halottak és sebesültek száma.
Pontosan 100 év telt el azóta.
A Piave folyó mellett autózunk éppen.
Megyünk haza.
Nyaraltunk.

Nem könnyű

Verlaine

„Neko gricka plastičnu kašiku.”
Tolnai azt mondja,
Ez a vers legszebb sora.
Fogalmam sincs, mit jelent.
Tolnainak igaza van.
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Tolnai

Megkérdeztem azért
Biztos ami biztos
Ladányi Istvánt
A mondat kapcsán
Vissza is írt
21 perc múlva
Mert a messengeren látom
Hogy 21 perc telt el
Amire visszaírt
A kérdésemre ő
Hogy mit jelent
Neko gricka plastičnu kašiku
És írta hogy
Valaki műanyag kanalat rágcsál
Ami nem könnyű
Ezt is ő írta
És igaza van
És most már biztos
Hogy Tolnainak is.

Elvitte a szél


