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Szabó Palócz Attila

a mi háztetőnk

a mi háztetőnk
a gazdagabbja közül való

ha mi nem is vagyunk
túlzottan gazdagok,
a mi háztetőnk
mégis
a gazdagabbja közül való

kifigyeltem,
meglestem tegnap este:
nem mászott le a falakról,
amikor eljött a
naplemente

éjszakára is a helyén maradt,
biztos
úgy gondolta,
itt senki sem zavarja,
itt is nyugodtan alhat,
nem ment el a szegényházba
(lehet, hogy ott már
aggódni is kezdtek
érte)
reggelig ott állt
a padlás felett
a falak tetején

a mi háztetőnknek saját otthona van,
tudja,
hogy mi úgy szeretjük,
akárha egy volna közülünk,
mi ragaszkodunk hozzá,
három másikért sem cserélnénk el,
– mert:
a mi háztetőnknek nálunk otthona van...!

a mi háztetőnk
a gazdagabbja közül való...
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folyamatos beázás

áradás,
folyamatos beázás...

ez egy furcsa dolog ám:
már napok óta egy háztető
úszik mindig
a kádamban esténként,
miközben fürdök

mindig apa rakja bele

apa,
hogy lehetsz te olyan erős,
hogy egy egész háztetőt
két ujjal
fel tudsz emelni?

apa,
hogy lehetsz te olyan erős,
hogy egy egész háztetőt
két ujjal
fel bírsz emelni?

áradás...
folyamatos beázás...

– beáta nélkül,
beáta elment,
beáta otthon fürdik,
szia, pá-pá, meg minden...
beáta elment haza

áradás...
folyamatos beázás...

már napok óta
minden este velem fürdik
egy háztető
– gyakran vizet
meregetek vele,
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a fejem fölé emelem,
eldobom,
majd újra keresem,
eldobom és rögtön
követelni kezdem...

áradás...
folyamatos beázás...

egy háztető fürdik velem,
s minden este meztelen!

egy háztető van a kádamban!
– ki látott még ilyet?

mindig apa rakja bele

apa,
honnan szeded te,
hogy a háztetők is
minden este fürdenek?
apa,
ki mondta ezt,
ki mondott ilyen
hülyeséget neked?
apa,
ki csapott be téged ennyire?

áradás...
folyamatos beázás...
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öröklődő

négyen álltunk ott
– vendégségben voltunk –
a kinti szobában
a nagymaminál
(ő apa anyucija volt)
egy kép előtt
– a nagymami apucija és
anyucija előtt

ők nekem a... hűha...
ők nekem a... hűha...
ők nekem a... hűha
ők nekem a... MIJEIM?
...a mijeim is?

ők nekem a... hűha...
ők nekem a... hűha...
ők nekem a... hűha...
a dédszüleim ők – no, ja!

a nyakamat csiklandozta,
megpuszilta a tokámat a nagyi...
apa meg erre nevetni kezdett
és a fotóra mutatott
– nézd csak meg, nagyi –
mondta (mert apa már
megtanulta,
hogy ő a NAGYMAMA!)
– az én nagymamimnak is
ugyanilyen tokája volt,
neked is ilyen van –
és apa meg a nagyi
tokáját vakarta meg...
– az enyém is ugyanolyan
és a kislányunknak sem jutott másmilyen

igen,
nálunk
ez már családi hagyomány,
nálunk
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a családban
öröklődő divat
a tokahordás...
– a tokoskodás...!
– a tokáskodás...!

öröklődő – másodszor is

négyen álltunk ott
– vendégségben voltunk –
kint a konyhában
a nagymaminál
(ő anya anyucija volt)
és a nagyi apát próbálta...
apát nyugtatgatta volna,
apát nyugtatgatta ő...

ne félj, vígasztalta,
nem ragályos,
nem fertőző
– csak öröklődő ÉPP!

hogy mi?
– hát a hülyeség

betűk nyomán

két kis kocka
a házikóba költözött
í, há, e, cé, ú, er
ó, a, em, jé, nyö, há
betűk vannak rajta

kár, hogy ezeket a betűket
én nem ilyeneknek ismerem…


