
P E T R I K  I V Á N

Minden megnyugszik
Semmi sem nyugszik meg 
Legfőképpen nem
a lélek Csak súlyosabb lesz minden súly, és
sűrűbb, ami süllyed,
és kiürül, ami éppen múlik,
ahogy kipakolják a konténerből
a megfagyott húst is, és
mindazt, amire leoltott villanyoknál várunk

Felfeslő szépségek vakító tornyosulása,
villanó fecskerepülések mértani metszéspontjában
növényindás gyógyulások dús szecessziója
Ez az érthetetlen nap lenne hát a főpróba
egy jóval később elkövetkezőhöz
Addig is duzzadó percekbe bábozódva
lassú, szép bomlása belőled élő férgeknek,
amit csiganyál-fény ezüstöz és gyógyító mérgeket
oldanak fel e készen kapott felfordulásban
S felettünk szakadékos fellegek gyülekeznek
a roppant világnak azon a szélén,
ahol meggörnyedt fák kérdőjelei állnak
az utak végén
Megérkeztél
Kiértél végre onnan
A tested süllyedés
Egy csapat gyerek utánad néz, amikor 
éppen elmész, továbbállsz, pusztán azért, 
hogy végül mindig valahol 
egészen máshol legyél

Már a címben sem szerepel
A bőröndjeit a csomagmegőrzőben hagytam, 
és elpusztultak a gyíkok tankolás közben 
a távoli Connecticutban, és hangyák 
fúrtak apró lyukakat a buszkerekek mellett
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az aszfaltlapok közé, a kutyák pedig a habfürdős 
flakonokat böködték a porföldbe süllyedő 
bokorromok alatt, és 
felkapták a fejüket, ha 
ujjai között a kiürült műanyagpoha
rat kávéfoltos-cukorkristályosan még ott, 
mintha pont ez lenne most 
a legfontosabb: 
összeroppantotta

A haragvó ég alatti szelíd alakváltozások,
mint sejtések lopott autók alvázszámáról,
egészen rabul ejtenek A változás hiperbolikus geometriája,
már ő  sem lehet itt a feje tetejére állva,
és nem láthatom, ahogy sárga szemei kavargó fényére
vicsorognak a kutyák -  most már csak az enyémre
Izzó égitestként vetül ugyanis
a mellettünk tankoló busz szélvédőjére

Hogy ugyanúgy romoljon el minden, ne kíméljen
a neon fénye egyetlen élőlényt sem Mert minden pontosan
ugyanúgy romlik, mint máshol
Holdkórosok álma holdfogyatkozáskor, Connecticut
a veszprémi úti benzinűrállomáson Kutyafogak
polietilén combformákon Nincs itt
senki más Indulj már,
indulj végre, őszes prémek alatt kialudni,

a kialvás végkifejletére várva, 
ahogy a forró láva, 
ahogy a „Felvétel" lámpa, 
ahogy a szerelemféltés önmagában, 
ahogy az elnyűtt aortában minden 
kialszik Szívhangok alagsori sokasága, 
sárfoltok kopott bőrülésen 
Parkoló autók motorházának a 
kihűlése,

embereké
Mert ugyanaz a kísértés mindenben, 
valamiképpen váljon távolivá és 
széppé
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