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Rozmán Kristóf 
 

Tél, hangosfilm 
 

Ma száraz zaj a tél, sikongó jégzápor 
zúdul a járókelők nyakába, mámor 
nélkül, tompán zuhannak a betonra, 
soha-voltak lesznek a tavaszi szezonra. 
 
Ma száraz zaj a tél, sikongó jégzápor, 
válik a tél, alkesz a poharától, 
a sör, a bor, a kommersz hiányát inti, 
csóró vörösorrú a hányását hinti, 
hideg szél szórja szét, öklendezve, sírva 
mállik a tél, korhadó fa a sírban, 
vérző ágaktól kiguvad a szemed, 
azt mondod, kioltanád drága szened, 
de valamitől mégis a szesz után nyúlsz, 
kortyolsz, esetleg cigarettára gyújtsz, 
s a tested egy lenyergelt, kivénhedt ló, 
összeaszik, elfoly, mint a tavalyi hó, 
hiába kapkod utána asszony, gyerek, 
ha kell a Mindenséget is agyonvered, 
s a vércseppek csak kopogva hullnak, 
adtál egy mínusz egyet a nullnak, 
nem marad semmi amiben kell még hinned, 
egyszer majd felfogod, el kell menned innen, 
vakon tapogatsz a savas hányadéktól, 
válik a tél, alkesz a poharától. 

 
 
 

Élet! 
 
Mi újság kedves? 
milyen Pest? 
mesélj egy kevest... 
ettél ma levest? – elvest, vagy nyelvest tán? 
asszem jobban esne egy ser eztán 
aztán egyszer eláztál 
rádBORult 
aztán beborult 
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fútt üvöltött a folyosón meg üvölt öt óvodás 
óvótársként óvónőként 
óvod ásításaim 
óvod „és”-eim 
meg a késeim 
mik kései(e)k lettek 
mindenkinek 
mindkettőnknek 
mind+kettő=nyekk 
... 
akad a chrome 
pedig én ak(a)rom 
hogy maradjon króm 
ezen a Vázon akad Rom-antika 
 
szól a mobájl. 
de mondd, mi báj 
akad még ezen a festett 
fess arcon meg testen! 
egyszerűen beléd estem 
ÉLET, s látom, mivé lett 
a (szöveg)test angyala 
nincsen már se asztala, 
se ablaka, se ajtaja, 
se eleje, se vége, 
se Hbor(j)úja, se béke. 
S nincsen már béka sem, 
sem csókja a békának. 
Hát hogy legyen így hercege, 
az elszakadt mesefonálnak?  
 
Nagy test-vér. Való világ. 
Ez maradt csupán, 
s hogy Pesten és Budán 
nem baj, ha Dsida szava 
ma este egy Jedi mozdulata. 
„Nem ezek azok a droidok, amiket keresnek” 
Hanem inkább egy kerek segg, 
(hopp megint egy lopott gondolat) 
mert ez űzi el a hétköznapi gondokat, 
nem pedig egy fennkölt parafrázis, 
mit teletűzdelt egy paraszt frázis(sal). 
Figyelj én úgy tapasztalom, 
az emberek csak helyezkednek, 
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mint golyóbisok a zöld asztalon, 
és kezdetnek 
mindegyik csak a lyukra vár, 
még az is kinek van Yuca-tán- 
-félszigeten egy vígendháza.  
… 
Hiába az idő mindenkit legyőz, 
de én csak legyez meg „őőő”-z, 
hogy nem tudom, mit akarsz: 
csak legyél, majd éjjel betakarsz. 

 
 
 

ABC avagy 
kőt vetkeztető ködvilágos éj 
 
Angyali alakban andalog az alázat, 
bírom bénító bámulását; bohózat: 
cifra cafka, cicomántos cefre, 
csillag csillog, csörrenő cserje, 
de dörög, durran, dübörög, dermeszt 
ez engesztelő elveszett elme-elem. 
Fülemile firkálja ferde fülembe 
géniuszként gerjesztett göröngyös gondom: 
gyatrán gyógyuló gyilkos gyalázat. 
Hiszem, hogy hinni halott hagyaték, 
ingem is illeti ilyen intelem. 
Jajveszékel Jónás, jajgat Jupiter, 
kéjvesztett katonák kardba kötnek, 
lehelt leleményt láncolnak lábhoz, 
mikor mindenük mélységgé módosul majd. 
Nekünk nem Noé nemzi nemzetünk –  
nyeljük, nyögjük nyíló nyargalását 
otthoni, oltott, odalett oltalomnak. 
Pírral pártol pusztaként peres papír, 
ráírtuk rágalmunk rákos romokra, 
s siralmunk sosem semmisül simára. 
Tépett tetem teremti távolból 
ugató uradalmak unalmas ugarát. 
Vétkesként vajúdik veszett világunk, 
ziláló zárka zára zökken… 
Zsák, zsinór, zsötem. 


