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r ö h r i g  g é z a

lóri

eltört a rizling
kancsal jucit várod
jó ez a kabát 
mint címke a szilánkot
egybetart

zizeg egy neon
szárazvillámlik
a szállóról 
kitettek szerdáig
csak éjjel ne essen

jó helyt ütsz tanyát
itt a nagy alkalom
JÉZUS TÉGED KERES 
virít egy tűzfalon 
csak éjjel ne essen

vörhenyes por száll
rozsdás a hinta
a padot sárga
sírpenész borítja
ne búsulj lóri

márciustól
másképp süt a nap 
szirmok nyílnak
s hozzá madarak
ne búsulj lóri
 
kitörnek majd 
a földből a lilák
a kökörcsin 
és a harangvirág
vigyáz valaki ránk

jön a tavasz
ne mondd hogy mindegy
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mer’ orrba legyintlek
juci is meglásd mintegy orvul
a melegtől majd meggyógyul

peppe

az emberólat éjjel
a felüljáró negyedik tartópillérénél
nagynyomású mosóval takarították el

a gépet kemény kültéri felületek
makacs szennyeződéseinek 
eltávolítására fejlesztették ki 

a kábelt lecsavarta a manus a dobról
a tartályt csurig töltötte hígított vegyszerrel
a fúvókát a legmagasabb
szennymaró fokozatra állította

olyan irgalmatlanul erős sugárban spriccelt a masina  
hogy a csávó terpeszben 
két kézzel is alig bírta megtartani a szórólándzsát

még föl sem száradt s peppe 
már le is csapott a helyre 

háromszög alakú ragyás képe miatt 
kurtult a pepperoniból peppévé

a szociofotósok lottóötöse ő
cserzett arca az öreg halászé 
kezén az erek a bőre felett futnak

bebicskázza a húsz deka zsírszalonnát
a bőrkét elteszi rágcsálni

alig érthetően hebeg
szemében mégis ott
a kitaszítottak oly nehezen megszerezhető méltósága

tenyerébe söpri a morzsát
a maradékot ujjbegyére szedegeti
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aznapos
ám nincsenek szesztestvérei
peppe sosem verődik bandába

„háttal élek én már mindenkinek”

a rakpart lépcsein szárítgatja ruháit

piáért mindig nonstopba megy
ott nincs biztonsági őr
ott nem néznek úgy rá

angéla

vizesblokk nélküli házban nőttem fel
hú ezt nagyon szépen mondtam
szóval putriban

nekem a hajléktalanság nem tragédia
én jóformán csak ezt ismerem

és az a húsz év gyurkával mindennél többet ér

ő egyszer elment egy fapadosba
szappant és törülközőt is kapott
ám a tusolás után eltűnt mindene

többé nem volt hajlandó menhelybe menni

télen panelházakban laktunk 
a lift szerelőaknájához vezető vakfolyosón
a legfelső fölötti emeleten

kényelmes volt
vettünk buborékfóliát is
a kisimított banános dobozok közé

nyáron elbújtunk a susnyásba

gyurka egy kis viskót eszkábált 
még egy hordós zuhanyt is rittyentett mindig
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szépen éltünk 

félretették nekem a piacon a retek levelét
azt főztem meg spenótnak a platton

sokszor adtak lottyadt vagy csak szépséghibás gyümölcsöt 
konzervet aminek lejárt a szavatossága

ősszel benéztünk a máltaiakhoz
hogy szedjék ki belőlünk a kullancsot

a gyászév letelt
ám színesben én már sose fogok járni

nekem a gyurka után más férfi nem kell
belém lelket már csak ő tudna csihhantani

rendesek voltak 
nem hamvasztották el szegénykémet

szépen éltünk

hajnalban indultunk
egy kis mágnessel néztük mi az ami vasból van

találtunk mindent 
még halott csecsemőt is

ebéd után hajcsiztunk egyet

gyurka sosem hagyott cipelni

ma meg mint a csiga 
viszem magammal a motyómat 

a legjobb ez az ingvállas jurtavászon szatyor
ennél nincs masszívabb
ennek a füle sem szakadt le még soha

ez van
kevesedem revesedem
évén kevedevesevem

délután az üdvhadsereg oszt
nincs hús de sokat adnak
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sorszámot kell húzni
aztán hozzák a három kempingasztalt
betolat a térre a kisbusz
és lendít emel önt
lendít emel önt
a merőkanál

van aki nem eszi meg rögtön
ismét a sor végére rohan

az ilyet irigylem
hisz van valakije
nyilván annak viszi a második adagot

palackorrú 

egy epilepsziás pók 
vattacukrot szőtt a sarokba
„tömegbunyókban
a legjobb a kocsma”

„annyi ütés 
szorult az emberbe
amit meg ő kap   
kiérdemelte”

„főkoholista vagyok
enni alig eszem
a májzsugortól ilyen
szép sárga a kezem”

„szájmenésem van
szólj ha rám unnál”
szélvédőt mos
a bah-csomópontnál

ősrégi vicceket
ad elő újólag
közben telik ürül
telik a húgyhólyag

elfogyott a szesz
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a beton fagyott iszap
a hosszabbításban
egy havertól inni kap

„ez van apám 
s még ez is b*szottul inog
így élünk mi
belvárosi beduinok”

s z á l i n g e r  b a l á z s

Kereszténydemokrácia

8-kor ér haza Kereszténydemokrácia,
21. századi díszeit ledobja,
Sóhajt,

A tükör elé áll,
Fáradt,
Kegyenccsontjánál kipirosodott.

Fiatalon a kereszténység voltam,
Fiatalon a demokrácia voltam,
A két legszebb szó voltam a világon,

S a harmadik legszebb,
A jog
Társasági ringyót csinált belőlem.

8-kor ér haza Kereszténydemokrácia,
Tévedésben, koraestetudattal.
Mintha csak egy magas,

Megroggyant nő lenne a pultnál,
Aki mert prűd, nem nyúl az italhoz,
De el se lép, mert ott még megdicsérik,


