Fekete Vince
Viharvadászok
Jön a vihar közelít az orkán végigsöpör a határban
a mezőkön a nagy utcán levégedesvégig a
nagyidő az ereszek alatt a csalitosban az
erdők homályán a mezők virágain végigsöpör végigrobog
jaj boltozatos felhők sűrű sötét rengetegek
jön
az átok jön zubog mint a Kászon-pataka mint a
Fekete-ügy mint a megáradt vizek mint a végzés robog
végig a
vásártereken a futballpályákon a testvértelepülések
közötti találkozókon fajtyúk- fajliba- és pálinkakiállításokon részvételi díjakon és szponzorokon
a dimbes-dombos gyepszőnyegek völgyein és
halmain ahol a
vérmesebb legények fociban kakaskergetésben és libahajtásban pálinkás flakonok
ürítgetésében mérik össze erejüket jaj a vihar az orkán
végigsüvölt az elöljárókon választottainkon a nép
sorsát szívükön viselőkön a mérlegházból átalakított
csinos ruhaturkálókon színes mezeken klottgatyákon
a moziteremből kicipelt széksorokon a DAC teherkocsi nyitott
platóján didergő drukkereken a sofőrön a milicistán
a vezetőfülkében az útra szolgáló lélekmelegítőn
(oda-vissza) az ellenfél gyér de lelkes közönségén
traktoristákon és tehenészlegényeken és csavargyári
melósokon
porontyok ifjak süvölvények lányok szeretők
menyecskék feleségek népes seregén kiket
a dagadó izmok a ziháló mellek a kemény ruganyos vádlik
és hátsók látványa a férfias ütközések elvágódások
bizsergető közelsége a passzív izgalom ígérete csal
ki a pálya szélére s különös testmeleg koponyatáji
zsibbadás
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váratlan vérbőség az agyban tudati tévelygés
hagymázas állapot kerít hatalmába
kapkodó lélegzet elfojtott visszafogott sóhajok
ki-kicsúszó elharapott sikkantások egy-egy
formásabb mozdulat után
és válogatottnál
válogatottabb kiabálások a rekedt férfitorkokból
meg a jól
megérdemelt ser és Vin de masă a szünetben
Jön az orkán jön a vihar jön a hurrikán söpör végig az
átok a határban a mezőkön a nagy utcán levégedesvégig a vihar az orkán a nagyidő a fel- és az alszegen
a csűrökön a házak tetején templomtornyokon az
ereszek alatt a
csalitosban az erdőkön
mezők vadvirágain söpör söpör söpör végig jaj
jaj
sötét felhők sűrű sötét rengetegök jaj jaj az
átok mint a végzés söpör végig
a vásártereken futballpályákon a helyi román–
magyaron a Nagy mérkőzésen az Évszázadén jaj
támadnak a hazaiak a középcsatár a tizenhatos tájékán
kicselezi a védőt elhúzza a söprögető mellett
a labdát
felnéz
emelni kell a kapus feje fölött a hosszúba a
bíró fúj
jaj!
jobbról is balról is szaladnak a
hazaiak védők támadók középpályások rohan a
kapus is kesztyűit rángatva jaj felöklelik széttépik jaj
megeszik
elevenen
jaj nem hagynak belőle egy dekányit egy cseppnyit
feltörlik
vele a pályát a padlót felhúzzák a jegenyefák tetejéig
fújtatnak az
orrok tüzelnek a tekintetek habzanak a szájak
nagy porfelhő a
kezdőkör körül mintha néhány vadul száguldozó
autó hirtelen
fékezne a homokos-poros afrikai motoros ralin
„Fődet reja!”
„Te állat!”,
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„Hülye bíró!” „Hú!” „Pfuj!”
amikor
lassú ünnepélyes gyászzenével
és fátyolos zászlók kíséretével
temetési menet
ballag be a hazaiak térfelén az alapvonalon a hatos
és a tizenhatos vonal között
a pályára s a játékosok
merev
vigyázzba vágják magukat amíg átvonul
a gyászmenet a piros és zöld mezes focisták
között a szögletzászló
és a közeli templom irányába s aztán elölről
megint és megint
és újból nincsen se élet se halál csak
játék van és bokazene
csak egymásnak vicsorgó
férfiak finom alcsípések vannak csak
a szögleteknél
és vér és verejték
düh és méreg és meghalás és hamvaikból
való feltámadás míg csattognak
a bokák ropognak a csontok feszülnek
nyúlnak és szakadnak
az izmok recsegnek az ízületek dübörög
dohog a szív sípol
zihál hörög a tüdő csorog a verejték az
izzadtság a szembe
a szájba a nyakba a mez alá a combhajlatokba
a térdig a lábszárvédőig és a focicsukáig egészen
a talp szívéig
támadás támadás
után jobbról balról középről érik a gól söpör végig
a vihar az átok a nagyidő a pályán s a
vendégcsapat játékosa hirtelen
meg-bo-lon-dul!
meg-za-va-ro-dik! jaj jaj jaj jaj
farkát rázza a kerítésen fürtökben csüngőknek
ez a tiétek bozgorok! jaj a vihar az orkán jaj jaj jaj
zúgvabőgve
töri át a gátat menekülnek a vendégek
TÖREKVÉS–VENDÉG 0:0 a drukkerek hagynak
csapot-papot középbírót és
partjelzőt
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irány a határ árok és bokor patak és tócsa vetés
és szántóföld
ki amerre lát
mint
egy égi jelenés vágtázik a kapálgató mama előtt
egy piros kilences és hetes
a városi tornyok irányába
ó irgalom atyja ne hagyj el Istenem
mivel büntetsz jön a
vihar seper végig a földeken az idegenek teherautója
felé veszi
az irányt a sofőr menekülésre fogja a dolgot a motor
a helikopter
rotorjának hangját imitálja a fránya jármű
az istennek
sem akar mozdulni szélvédő ablakok gumik
orrsövény
a vendégcsapat edzője a süketfajd
dürögését utánozza
a földön üldögélve szemei előtt apró
csillagocskák keverednek röpködő madárkákkal
a leggyorsabban futó
drukker utoléri a leglassabban vánszorgó
vendégjátékost
jaj!
Jön az orkán jön a vihar jön a hurrikán suhog
végig az átok
a határban a mezőkön a nagyutcán levégedesvégig a vihar az orkán a nagyidő söpör végig
az ereszek alatt a csalitosban a fel- és alszegen
az erdők homályán a mezők vadvirágain
söpör söpör söpör jaj jaj
jaj sötét felhők sűrű
sötét rengetegek jaj jaj az átok viszi
magával a Görbecsatárt
amint megnyomja a bőrrel a vinklit Totót
a nehézbombázót
akinek balja mint Puskás Öcsié a
felsőháromszéki Szőke Sziklát a védelemből
viszi a vihar elragadja
viszi viszi
jaj jaj jaj akikért érdemes volt rajongani
meg harcolni
akár vérrel és verejtékkel is jaj jaj viszi
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őket

a vihar viszi viszi viszi

csak a falu idiótája marad motyog
mormog jaj jaj ajaj ajaj ajaj
legyint fáradtan oldalazva elindul a
torony irányába jaj jajj

Forró apró
Mihelyt kidugta fejét a téren a legelső hóvirág
a cigányasszony kosarából mihent elsírta magát
a legelső bárány falun a szülőknél nagyszülőknél
rokonoknál juhos gazdáknál indulnak mennek
úttalan utakon sötét utcákon gödrökön dombokon
hegyeken lépcsőházakban és emeleteken a
falusiakhoz a városiakhoz hogy a komaasszonyt
a testvért a barátnőt a barátnő barátnőjét és
unokatestvérét a rokont a nagynénit a kolléganőt
annak anyját nagyanyját testvérét stb. stb. stb.
Különbnél különb sütemények kiflik tekercsek
pogácsák kekszek csokis szeletek torták kalácsok
bélesek fánkok sós rudak piskóták perecek omlós
csókok mézespuszik agyafúrtnál agyafúrtabb
konyhai trükkök non plus ultra női szeszély
nyúlderék margitszív isteni ízek csodásnál
csodásabb sütemény-költemények várják őket a
nyuszikás abroszra varázsolva a piros tojások s a
frissen kicsíráztatott vascsupor zöld búza mellé…
És parfék és bólék és likőrök házi konyak tojásos
puncs meg vodkafix köményes pálinka meg
fehér- és vörösbor a terülj-terülj asztalkámon
meg a kis bárszekrénykében tessék csak választani
komámuram igyon csak fogyasszon csak komámuram neeem fog vegyíteni hát mért vegyítene
hát hogy vegyítene használja csak bátran kedves
szomszéd ne csak egyet na még egy pohárkával
az egészségére isten éltesse drága komámuram
Úttalan utakon sötét utcákon gödrökön
dombokon hegyeken lépcsőházakban és
emeleteken sült báránycomb kalács és
savanykás krumplisaláta illatában más
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versike a keresztmamáknak más a nagynéniknek más a szomszéd üzlet hölgyeinek
csak tovább tovább háztól házig kihagytál egy
sort a mindenit a szoknyája alatt is piros tojás
és bankjegyek csokinyuszi csokitojás
nyuszika-mosoly be okos ez a gyerek
tisztára az apja s ugrik is a tenyérbe a pénz…
Virágzik a kedv virágzik virágzik az orr
virágzik az én kis kertész legény vagyok is
már a pacsuli szagú édes otthon a fehér ing
nyakkendő öltöny a stuccolt bajusz és barkó
a frissen borotvált arc friss illat friss járás
jókedvű léptek mert nem könnyű nekik és ne
is legyen már könnyű soha a kölni a szpré a
víz a pálinka a kalács a pánkó a bor szakajtónyi
sütemény ne legyen könnyű már mint egykori
gyermektenyérben a marék felforrósított apró –
ne legyen könnyű nekik az agyagos föld
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