Szemle

Parti Nagy Lajos

NÕVÉR, ÚTLEVÉR
Õszológia-cédulák
(részlet)

óh ti csöppet sem nikotinsárga
kórháztrafiki õszök
izzik a fák szarvasbõrnadrágja
s a horkanások oly ismerõsök
csak rágni rágni mint a nyúl
répát ropit vagy avarillat
én ezt szeretem mondhatatlanul
már ami engem illet
*
kórházam nyájas reszketõ
meg-megereszkedõ
salétromsárga ház
az omlatag dús has falán
a vadszõlõ érrendszere
egy elvirágzott haskötõ
szûk cekkere
*
kórtermeinkbõl száll a
csokigipszpor
hasig lobog az õsz barhentruhája
leéve fürjjel csalogánnyal
e mély park fülig van madárral
kékítõt old az ég vizitkor
*
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e nyugton égõ lomha napra míly jó
kiülni rád Nadír s Zenit te dõzsöl
lánggyári dél
az elme partján lágy vonszólemíó
míg kúraszerûen levegõzöl
magukra száradt gondolák zörögnek
fútt nyári bél
*
utazni kellett
automatába
beraktam a poharam
mosolyogtam
kivettem a poharam
belenéztem
benne voltam
fekete fehér
nestlé
útlevér
*
reszketett a bõröm érted
te Albert Schweitzer-orgonabokor
amikor a vénám kérted
mint csellóleckéd gyakorlásakor
pont úgy raktad széjjel a térded
aztán durr
*
bejön hatalmas
kezdõbetûvel
bejön böllérném
lázlappal tûvel
lepedõm meglássa
ne nézzen úgy rám
nézzen szépen
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körömhintóm
a szürke égen
hajnali sírás ó
*
az értõl az óceánig
szegény vénám
körülállom
rongyos kutya
egy pungányi
vattaponpon
se elég rád
Duna-deltám
*
te szelíd sivatag puha dünne
nem fog rajtad hétköznap ünnep
te a kórház szõke hajója
köpenyedben a lenge porban
úszol két ciciteve a laborban
e szép higiéné
Korn Ilonka Pupu Tevéné
*
minden toaletten
csend ül
papír egy szálka se
lendül
éled az
esti domesztosz
nincs kosz
ne félj
*
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zsírhantomon mosószóda
arra legyen fölíróda
egy kórterem kövén
mitõl ragyog
s hogy csúszik életem
mint fóliástöpörtyü
aprója
el
*
Uram hadard be õket is
a híg gyönyörbe mint a copfos
kislányokat kiket a plébi
nagy nevettükben összefogdos
vagy mint egy fújva letegedzõ
bordásfalforró intimtornaedzõ
hadard Uram be néha-néha õket
bizonyos egészségügyi nõket
*
meghalt szegény Dulavé H-né
ordítozott Duplavé H-val
be ne csinálj te babavénség
de hiába egy-egy vasárnap
zengett a kórház
ágytál és étel
két próbatétel
*
az Eurosporton három óra tájban
mikor a nõvér tátott szájjal alszik
kis öregember golfozik magában
nem túl ügyes bár lohol és igyekszik
kifakaff néha bele-belerúg
villanyszervízkocsijába
ilyenkor felhorkan a nõvér
isten barna papírzacskója
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*
sárga Wartburg a sertésparkolóban
nyí és jaktál az örök két ütem
a biccenõ köd moslékoskötényén
csorog csorog a kórházkerti õsz
a vastag égbolt normatív ebédje
ha nagy mogorván telimeri véle
utánfutóját a fád éjszaka
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