
Mivel fűtöttetek?

Rossz fával fűtöttünk egész télen 
Füstölt a kályha A szétfagyott sárgarépát 
és brokkolit a hűtőszekrényben melengettük, 
a falak felfalták a hideget, hogy aztán kilehelhessék 
a sarokszobába Ahol átfagyott a párna, 
a dunna, a kövezet, és megfeketedtek
a fogyatkozó készletek, miközben reménytelenül 
sokasodni vágytak A karbolszagú szelek
átfújták a szállongó hamut az ablakréseken, 
és szürke, nedves prém ült meg széktámlákon,
réztálakon és a barna késeken 

A mosdóvíz a konyhában reggelre
mindig megfagyott, ezért viseltünk a dunna alatt is
orkánkabátot (de csak ott) Az érzelmes könyvlapok >

PETRIK IVÁN

Fotó: Petrik Máté
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megkönnyeztek minket, és penészfoltok tettek 
színessé minden olvashatatlan mondatot

Rossz fával tüzeltünk egy egész télen át,
és azt reméltük, mindennél hatalmasabb 
és hosszantartóbb lesz a havazás
S a roppant havak mélyén majd társra lel ez a ház itt, 
hiszen hópúp a farakás, a bicikli és a 
megfagyott macskák is, és fent a dombtetőn
kisiklik minden aktuális 
omlás-, élet-, lavinaveszély, és ezekből sem lesz
semmi a miénk Mert nincs semmink, semmink az égvilágon,
egy apró menetrendváltozás sem 
a buszvégállomáson, és bárcsak 
megszaporíthatnánk (hidd bár megalkuvásnak)
az utolsó fél dióbelet vagy az ezüstös almamagházat

Rossz fával tüzeltünk egy teljes télen át, de
az ablakot libbenő látomások: ilyen pókhálófélék 
még éppen összetartották, s az üvegén a törés 
álmaink mintázata, mintha folyvást 
rajtunk vigyorogna: miért nem teljes, ami egész
S bent, ha éppen nem hó esett, jött egy
váratlan burgonya-zápor: kavargó mámor, 
ahogy repültek a csillár alatt emberölés-
szárnyon, amiket persze mi magunk
ragasztottunk rájuk És ha már nincs hibájuk, 
zsebük, erszényük, zsákjuk, ahová mindegyiküket
visszazárjuk, kék markunkban méghidegebb 
csak azért lehet, 
nehogy tönkremenjen az, 
amit gondjainkra bíztak 
az istenek

Nem csak az

Ez itt, látod, egy asztal, ami
nem fért be az ajtón, de nem csak az: 
halkuló madárzaj, s talán majd 
felborzolja tollait ez a madárraj, és felrepülnek, 
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mert félni szeretnek, s ha repülni félnek végre, 
dermedt madárnézéssé rendeződnek
körülöttem Nem múló csend lesz 
És nem fordul akkor tovább a föld 

Ezek itt házuk elé éppen kilépő emberek,
és persze maga a ház Együtt pedig egy óriásdarázs,
ami ittveszett, aztán szétnyomták a potrohát,
és beleejtették ebbe a mézes-őszi fénybe 
Az üvegen át látszik, mennyire, milyen mélyen, 
S ha leér az üveg fenekére,
nem fordul akkor tovább a föld

Ez itt a kert vége az erdő felé, 
ami megvált almasárga leveleitől, de 
nem csak a levelektől Hanem 
ettől a sáros, mázsás novembertől és mindennek a 
végétől, és attól is, aki nem látja, 
hogy ez csak leszakítható drapériája
a világnak, amit majd újra nekünk adnak,
és ami mögött végtére is ugyanazok a
kertek vannak És úgy lesz ennek vége, hogy
a levelek zörögve visszanőnek, és nem fordul akkor
tovább a föld
Ez egy buszindulás, amiről éppen lekéstem,
de nem csak én, csomó mindenki más is 
Jó lenne őket megtalálni, mivel minden késlekedés 
fontos, szent dolog, mint a kettéhajlott kipufogódob,
de felesleges várni, jobb egyszerűen nem
csinálni Akkor sem, ha nagyot robban, és 
nem fordul tovább a föld

Ez itt egy utolsó versszak, de nem csak az
Ide hívják legközelebbi rokonaimat, 
akik arra kérnek, ne utolsó versszakokban éljek,
mert, ha nincs következő, a földbe gödör,
a gödörre toronyház, a toronyházból
rossz árnyék, az árnyékból feketehús nő 
És akkor nem fordul majd tovább a 
föld
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Az ónos eső neve

Az ónos esőnek még nincs neve
Éppen csak belefagyott az idegeinkbe, de 
még így is nagy tévedés az a két-éjszakányi betonház, 
és rögtön utána a betegsége az égen:
a neonláz, ahogy piros hajából szépen kiillatozza,
és tegnapi meggondolatlanságok kerülnek újságos pultokba
kettétört kirakat-jégen átderengve,
ami rárakódhat minden épületelemre,
és nincs, nincs még neve,
csak egészen biztos, hogy igenis ez
az összes evilági nincsnek, 
ez a valamilye:

szívbillentyűje, szifilisze, ágyon ugrálós önkívülete, végül nej-
lonszatyor a
fejére Miközben fönt az áruház hátán
egy cédulára már ráírták, 
mennyi hiányzik mennyiből,
te úgy mondanád: a mennyből, drágám, 
ha az utcára mégis lehullna,
és nem lenne senki, aki a kezét nyújtsa,
hogy felsegítse A környéket pedig teleszórták
használtautó-kereskedéssel, 
és minden kilométer-
kőnél nem éppen
kifogástalan kutyákkal (mert félő,
inkább döglöttek, mint élők)

Egyszerűbb ez, mint az egyszer-
egy, és előkerül végre az a vegyszer meg 
az ellenmérge, ami szúrós, mint az erdőirtás,
ahol a kitépett fákat ólmos szelek simogatják, 
és ettől fénylenek, mint halak a hűtőben, 
vagy mint többnapos holdkrém
a rendőrfürdőben De ez meg mi, hogy jön ide
Mindegy is: ez lesz most az ónos eső 
első,
a legelső,
a legeslegelső
és legszebb neve
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A hétfő reggeli telefonhívás

hétfőisége 
émelyítő hiúság, erkölcstelensége evidens, ha kedden érkezik is 
cinizmusa nagyon hétfői és „leértékelhetetlen”, igen, 
pont, mint ez a szó: nem illik igazán ide és alig lehet egy-le-
vegővel 
kimondani Bár a reggel reggelsége 
ekkor már eléggé keddi S ezen a ponton túl 
az összedrótozott holdunkon dúl s fúl mindenki, aki 
korán megébredt vagy még le sem feküdt talán, 
s a tejfehér, gyógyszer-illatú körúton rám vár
Sőt, a hétfőről itt maradt szerdán 
a reggeli telefonhívás rézkori hangját lemezjátszótű karcolja 
a párnafoltos álmok bakelitrostjaiba
De továbbra is serceg, fennakad, beszakad
(sápadt körömágy az összeragadt hajban), és
nem jutunk tovább, ismétli, ismétli, ismétli
hétfői önmagát

S ami eddig a reggel riasztó lényegéről
egészen pontosan levált, s elengedett,
most rám talál Pedig semmi, semmi más, 
és tényleg semmi más, semmi, csak egy kímélet nélküli 
csütörtökön-is-pénteki telefonhívás,
ami mégis oly nagyon hétfői, hogy már
kedve sincsen semmihez neki, mielőtt
abbahagyhatná az újrakezdések végtelen sorozatát Vagy
megszáradva a felfehérlő kádban,
összetörve a napkezdetek szűk imádatában,
a csapszéli borotvafolton meghatódva kábán
több más és más riasztó vérágas perc között

kínjában valamit felköhög Mert megint nagy baj van, ha
a telefonba már hajnalban
bemondják, mit egyél, mit igyál, mit tegyél. 
S ebbe a lyukas konzervdobozba sem olajos halhéj 
ragadt, hanem fémhajú romlottság meg mi is?
Egy kis izé (de csak az íze lett megint – az enyém)
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Kék repülőgép

Az árnyékok elrejtett, régi
kincsek, jó mélyen elásva 
minden lomha tárgyban, amiket 
könyörtelen bányászok bányásznak
a dolgok koszos belsejéből
Hogy végre kikerüljenek a napvilágra

S hunyorgó szembeszél, ahogy mindenki 
máshoz beszél, nem ahhoz, 
akit néz, és a fejünk felett húz el egy ép 
repülőgép, mielőtt letörölnék a ragyogó kék égről
fehér vonalát Valamit tehát, ami
egyébként is a térdedre hull, 
hiszen csak: krétapor,
azaz egy kiveszőfélben lévő kifejezés,
 
ami most tényleg kiveszett – túl közeli régmúlt 
És ez szintén nincs már a nyelvünkben,
úgyhogy mielőtt semmivé foszlana, 
sértődötten arra kér, 
a legfrissebb reklámfüzet minden lapjává 
osztódhasson szét Amit gyorsan 
elkapkodtak, aztán kidobtak,
pontosabban egy még itt maradt, de már nem sokáig,
elfogyott ugyanis minden, 
amit abban kínáltak: 
ezért legyen itt is most
a semmi sem
Így nem maradna más, csak az, 
ami egy kicsit még nem
elviselhetetlen




