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Petrik Iván

felettébb különös jelenségek 
tárháza 
(strand)
miért ütöget egymáshoz labdát öt ember térdig 
vízbe gázolva miért sikoltoznak boldogan 
ha vizet spriccelnek egymás szemébe 
miért pörkölik órákig a bőrüket a napon 
miért mennek egyáltalán napra 
ha hűteniük kell magukat hogy ne haljanak meg
miért esznek közben lángost miért öltenek
gumipapucsot miért nyomják egymás fejét
a víz alá
óvatosnak kell lennünk persze a kérdésekkel
a „mindent-akarok-tudni” nagyképűségével nem
juthatunk el a „semmit-sem-tudok” magabiztosságához

más célunk pedig nem nagyon lehet ezen helyen

ahol mindig mindenki vízen akar járni
jóllehet fűrészporból és sárból
kevert testük csak fulladást ígér
és tényleg 
ijedten kapálóznak hogy visszajussanak 
a szárazföldre
önmagukhoz

(kukáskocsi)
nem lehet minden az övék 
anélkül hogy tudnának róla 
lényegük a lemondás
csak a múlékony részeket kebelezhetik be
a többit félreteszik másnak
hús alól a csontot
borból az üveget
cukorból a zacskót
gyümölcsből a magot

az időt álló dolgokat egy helyre gyűjtik 
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és jönnek fényes ruhában az adószedők
óriásautójukkal járnak háztól házig
hogy fölhalmozott javaiktól megfosszák őket
kik könnyet sem ejtenek ezért

(nyakkendő)
hajlamosak túlbecsülni önmagukat
s az önszeretet tébolyában gyakran
végeznek magukkal van aki képes erre
többször is
az akasztott embertől rettegnek de
a feszes kötéllel mint köldökzsinórral 
kapcsolódnak eleik mindent megoldó kegyetlenségéhez

erre emlékezteti őket a nyakukban hordott
durva csomó de bohóc a másik arcuk
s hogy kinevettessék magukat régi
szenvedélyük ezért a komor bog alá
ostoba színekben leffegő szövetet erősítenek
ha csíkos úgy jó
ha pöttyös még jobb
s néha csókra nyíló szájakat rajzolnak rá

(küszöb)
határokkal veszik körül magukat
így sohasem tudják hol vannak
hatalmas falakat húznak
vagy láthatatlan vonalakat
de leginkább ilyen kis kiemelkedéseket
építenek mindenfelé

a hatalmas falakat néha lerombolják
a láthatatlan vonalakat nem látják
de ezeket a kis kiemelkedéseket
komolyan veszik félnek tőlük
babonásan tisztelik és napjában 
többször is hasra esnek bennük

(kórház)
komor épületekbe költöznek néha
pizsamában heverésznek miközben
megsárgulnak és főzelék szaguk lesz
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idegenek tapogatják testüket s rokonaik
enni adnak nekik azt kérdezik
meddig tart ez az egész de választ 
nem kapnak csak keserű mérgeket
hogy ne felejtsék el
bármikor meghalhatnak

(ipari szalonna)
a legnyomósabb érv a földi élet
egyedülvalósága mellett 
felbonthatatlan dobozba 
zárt titkos kód és fenyegetés 

préselt állati könnycsomó
amit a félelemtől izzad szemük


