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M O H Á C S I  Á R P Á D

VINCENT  CRECY 
Menekülőben

Mióta vagy, te marha, menekülőben ?

Látom, rendesen eljársz a hivatalba, és ott eljársz mindig 

az ügymenetnek megfelelően.

Mégis látom rajtad, hogy menekülsz, 

pedig éppenséggel büszke lehetnél magadra.

Fintorogsz, igen, büdös vagyok, de ez egy ilyen szakma,

koldusnak lenni sem olyan könnyű.

Látom, hogy valamit rejtegetsz.

Mi van ott az ügymenet alatt ?

Jaj, nem. Ne csináld ezt.
Odaraktad a szíved? Kitetted a szíved értük ? 

Kár volt. Most így halsz meg.

PEER  O B L I GO

Belső emigráció
Így élek belső emigrációban,
saját életemről is lemaradva,
mintha az iroda értelmet adna
bárminek, mintha mehetne jobban.

Hogyha naptár és papír lángra lobban,
ha a robot bennem olykor jóllakna,
s nem volna minden óra újabb akna
a szívnek, mígnem végleg összeroppan,

élhetnék akár normálisan – szinte.
Így bezárom magam egy belső szintre,
és nem hagyom, hogy kilátsszak belőle.

De a hétköznapiságom betemet,
és ez a belső kert is csak hiteget,
mert nem lesz a világ finomabb tőle.
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PEER  O B L I GO

Kereszteződésben
Az ember önmaga és egy varázslat,
a téridőnek egy különös pontja,
amely ott és akkor pont összefogja,
ami több lehet, mint egy ügyes állat.

A gyereklét így egyfajta ajánlat,
amit kidolgozni a magunk dolga,
bár mindig van, aki soha nem fogja, 
mert nem segít neki a puszta vázlat,

és úgy él, mint egy hal vagy rezgő nyárfa.
A gyerek azért annyira izgága,
mert lételeme, hogy mindig csak keres,

tudja, hogy élni csak ezért érdemes.
Tessék, látom, hogy kellenek a centek,
Aprószentek, tudjátok, hogy szeretlek ?

V INCENT  CRECY 
Utálom ezeket

Utálom ezeket a kis geciket,

akik mindig itt lófrálnak a lábam alatt,

a franc tudja, hogy kerülnek mindig ide.

Zsibonganak, beleharapnak a zsömlémbe,

a lábujjamba,
leeszik a könyvet, amit olvasok.

Kibírhatatlanok !

Utálom, ahogy a nagyon hülyék kitágult pupillával gügyögnek nekik,

utálom, ahogy birtokba veszik a világot,

a már ittlévőkre való tekintet nélkül.

És egyáltalán ezt a különös kegyetlenséget, 

ahogy egyre hangsúlyosabban vannak jelen,

és ahogy a friss húsok izgágaságával

belakják a főteret, friss bevándorlóként leigázzák a bennszülötteket.

És hogy mindezt nem hagyják sose abba.

Vernyákolnak, nyüszögnek, nyomulnak.

És ha az egyikből valami érthetetlen módon felnőtt lesz,

rögtön másik áll a helyére.

Húzás innen, te kis geci !

Nem adok, nem kapsz !

Huss !
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PEER  O B L I GO

Kávéház, Santorini
Hihetetlen, épp mint a prospektuson !
A házak belecsúsznak a tengerbe,
Szusszan a pincérnő, már túl a csúcson,
A sziklán a kávé zaccos és gyenge.

Szemközt egy csöves, költő lesz őkelme ?
Hagyjál most, egy vers kell eszembe jusson.
Cigi kell ? Tűz ? Hogy vers jusson eszedbe ?
Leszoktam már. Jobb, ha nincs füst a húson.

Ösztöndíjon vagyok. Ez itt nem Kémbridzs.
Mindegy. Maradhatsz, maradjál különben.
Jobb tán, ha ketten vagyunk este többen.

Még jó, hogy jut itt hely, egy béna kis priccs.
Kell, hogy az ember ennél többre vágyjon ?
Van-e nagyobb ajándék e világon ?

V INCENT  CRECY 
SzivarNézd a szivart ott hátul, aki a teraszon bámul !

A szemüvegére kiül a tengeri pára. 

Igézet szállja meg,

valami titkos erő szorítja ki belőle a betűket.

Kézírása csupa játék,

hajlatok, karikák, 

az egész írása csupa túlzás,

mondhatni hakni, vakmerőség.

Jól áll neki a kávéscsésze.

Egy-egy korty maga a messzeség.

Fantasztikus bírhatnékja van.

Kisajátít minden távolit. Ráhunyorít,

és felcímkézi saját vágyai szerint 

mint kéket, semmiséget, páracseppeket.

Mert mindenen kell legyen pecsét.

És persze engedély.
– Van tüze ? – kérdezem,

De persze leszokott,

pedig éppen a dohányzás volt benne az utolsó emberi.
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magyar–portugál–német szakos diplomát. Verseket és mű‑
fordításokat egyetemista kora óta publikál folyóiratokban 
és különböző antológiákban.
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PEER  O B L I GO

Keserű méz
Hogy pereg az évek keserű méze !
A lelkemet az öröklét nem vonzza,
mégis kiül a félelem arcomra,
mert rémes, hogy én is ki vagyok téve

a szörnyűségnek, hogy elér a béke.
Amit nem tettem, az a hiány bokra,
engem ez a nincs szed szét darabokra.
Az fáj, ami nincs, a semmi örvénye.

Az bánt, ami biztos nem leszek végül.
Közben az arcom kőbékává szépül, 
egyre több bennem az időtlen kellem,

egyre több a kardvirág és a lézer,
az utálatos és langyos középszer,
de emberi arcom dehogy szégyellem !

V INCENT  CRECY 
Hogy proforma 

hány éves vagyok

Mit számolgatsz ilyen kétségbeesetten ?

Nagyon neki vagy búsulva.

Mi történhetett ?

Megvan! Neked ma van a születésnapod !

Így jártál. Az vagy, akinek látszol.

Engem a proforma idő nem érdekel.

Én bármikor vagyok újra negyven, harminc vagy tizenhét.

És nincs olyan, hogy valójában, érted ?


