
Bécsi nénikém
A bécsi nénikém herendi volt, 
és minden levélben 
fájtak a lábai.
Egész nap a konyhában üldögélt, 
csak azt fűtötte a drága 
és kényelmes gázzal, 
mielőtt otthonba 
adták a gyerekek.
Hatan voltak egy szobában. 
Szégyellt megszólalni, 
mert ötven év alatt sem tanulta 
meg rendesen a nyelvet.
Lakásába vágyott vissza, 
amit nem adott fel, 
s ahol olyan sokat volt egyedül.

DOMJÁN GÁBOR

Fotó: Kovács Endre
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Szomorújáték
Megy a bíróságra, ha innen hazajut, 
és akkorát csap az asztal sarkára, 
hogy megfájdul a tenyere.
Akkor a főorvos 
majd megemlegeti, 
hogy nem engedte el 
az édesanyja temetésére.
És azt is nagyon szépen 
megköszöni, hogy 
vizitkor mindig 
megkérdezte, hogy van.
Mondta, jól, mégse mehet, 
dühöng a bátyám 
a pszichiátriai intézet parkjában, 
és egyetlen rántással tépi szét 
a vigasznak szánt  
divatos inget, 
s a kiszáradt szökőkútba hajítja.
Pontosan tudja, 
mi nem akarjuk, 
hogy eljöjjön a temetésre,
az öccse és a bátyja,
és azért haragszik a főorvosra,
mert mit is gondoljon 
rólunk ezek után.

Kertészkedés

Melyikünk kezdte, nem tudom. 
Voltak előzmények a társasház-udvaron. 
Csöpi haszonkertet művelt, 
rózsalugast építettek Hollék: 
„minél többet az édes illatokból”, 
s hogy ne álljon kocsi az ablakuk alá.
Téged a gyerekkori kert vonzott, 
engem a gyümölcsök hiánya. 
Mindig lopni kellett. 
Ezért örültem 
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az őszibarackmagoncoknak, 
el is ültettem, nem sejtve, 
hogy rossz helyen ások, 
elbontott cselédház helyén, 
csak csodálkoztam, honnan ennyi kő.
Csöpi meghalt, Hollék elköltöztek, 
gazdátlan lett a lugas, nem nézhettük tétlenül, 
hogy az új tulaj változó bérlői rá se rántanak. 
Illatból kevés áramlott fel a másodikra, 
a metszésen viszont összevesztünk.
Kihajtott belőle vallomásod is:
Mindent feláldoztál, 
és nem kaptál érte semmit, 
elmagányosodtál mellettem. 
Az udvaron megszólítható vagy.
Zöldellnek az áttelelt igazságok, 
mint a petrezselyem a kőfal tövében, 
vagy a fű az eperfa alatt, 
amit ketten vetettünk 
az útépítéskor legyalult lejtőn, 
két réteg erdei földdel 
javítva a magok esélyén, 
ha már a magunkén nem sikerült.

Karizmatikus dal

Szeretnélek már, 
alighanem későn. 
Felmennék érted 
hegyre, hátizsákkal. 
Állnék sziklalépcsőn.

Kultúrvárosig 
gyalogolnék érted. 
Vásik cipőm talpa. 
Összezárt térded ívén 
feljön ennek is a napja.
Őrséget adnék, 
őrséget ágyad mellett. 
Nem vennéd észre,      > 
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vétkeim pohara betellett.
Nézném ámulva, 
mindennek 
mily egyszerű a titka! 
Tapintom, lám, mellettem vagy, 
tiéd e szép karizma.

Ehhez már pofa kell

Fényképet tol elém: 
lenőtt lobonccal, 
SZTK-szemüveggel, 
nem vett volna el.
Mikor jártam volna fodrászhoz? 
S milyen keretre futotta? 
Míg ő tetszelgett, 
mint egy Szindbádot 
lássanak a lányok, 
én kedvezményes ebédért 
loholtam – karomon gyerekkel. 

Kérdezőbiztos, ügynök, 
öltöztető, újságos...  
Csak link helyeken, 
ha egyáltalán dolgozott. 
Éjjel járt haza, és 
már délelőtt lelépett, 
volt, hogy hónapokra. 
Elment a picsába!

Vándormadár a szocializmusban. 
Két munkahely között 
három hétig csak lebegett, 
mint szobába rekedt füst. 
Mindenhova beette magát. 
Miatta szoktam rá 
a cigarettára. Mikor jön?  
Hol jár? Leveleket találtam.
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Egy évvel hamarabb 
visszamentem dolgozni, hogy 
fizetni tudjuk az albérletet. 
Egy évvel hamarabb 
bölcsődébe adtam a fiam, 
s többé nem értettem 
egy pillantásából. 

Nekem ne mutogasson fényképet! 
Gondolni sem akarok azokra az időkre.




