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LACKFI JÁNOS 

Elsősegély 

 

A padlón fekszem, szétszakadt ütőeremből 
spriccel a vér, az üvegszilánkhoz nem szabad  
nyúlni, majd a mentők, feleségem mormolja  
a helyes sorrendet, ne legyen ideges,  
mutatóujjával a bicepsz két kötege között  
erőteljesen a felkarcsonthoz nyomja az ütőeret,  
csillagokat látok, üvöltök, ezt inkább ne,  
órájára néz, nem érted, hogy különben 
elvérzel 
A padlón fekszem, a bukósisak a fejemre 
szorult, behorpadhatott, amikor 
a motorról lerepültem, a fejem tompán 
sajog, a nyakat hátrafeszíteni nem szabad, 
majdnem biztos, hogy eltört pár csigolya, 
órájára néz, jöhetnének már 
A padlón fekszem, kiáltásra nem reagálok, 
feleségem az arcomba fúj, még mindig semmi, 
a pulzus rossz, a légzéssel is gond lehet, 
a légvételek száma percenként nyolc alá süllyedt, 
ingemből kitép egy darabot, államat 
erőteljesen feszíti lefelé, mert még a halott 
állkapcsa is hetven kilós erővel képes harapni, 
számból kikotorja a fehéres nyákot, a vásznat 
orromra teszi, nehogy a szájába menjen, 
aminek az orromban a helye,  
néhány határozott befúvás-szívás, 
órájára néz, jöhetnének már, mi lesz, 
ha nem sikerül 
A padlón fekszem, először a koponyacsontot 
tapogatja körbe, nincs deformálódás, 
végig a kart, az ujjakat, a vállat, a szegycsontra 
rátámaszkodik, a bordák szörcsögő hangot 



40  tiszatáj 
 

hallatnának, ha lenne törés, medence, egyik láb, 
másik láb 
Térdemet felhúzza, jobb kezemet becsípteti a fenekem 
alá, bal kart keresztbe a mellemen, hármat számol, 
hirtelen oldalamra dönt, a fejtartást ellenőrzi, jobb 
karomra óvatosan áttolja vállam súlyát, bal karomat 
háromszögben kihúzza, bal láb kinyújtva, jobb láb 
szintén háromszöggé nyitva, stabil oldalfekvés, 
liheg, mert nem könnyű egy ekkora testet 
mozgatni, nézi az óráját, sikerült, egy percen  
belül van, kicsit izgatott is, holnap vizsgázik 
elsősegély-nyújtásból 

 
 

Hat családi pillanatfelvétel 

 

Apa zavart 
Mama mosolygós 
Laci bazsalyog 
Pistinek foghíja is kilátszik 
Néró foga kilátszik 
 
Apa zavart 
Mama mosolygós 
Laci bazsalyog 
Pistinek a rémülettől foghíja is kilátszik 
Néró fogán valami lé 
 
Apa zavart 
Mama mosolygós 
Laci szája fekete besatírozott Ó-forma 
Pistinek a rémülettől foghíja is kilátszik 
Néró szája csupa ragacs 
 
Apa zavart 
Mama élesen visít majdnem szétszakad a fénykép 
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Laci szája fekete besatírozott Ó-forma 
Pistinek a rémülettől foghíja is kilátszik 
Néróval nem lehet bírni 
 
Apa szemöldöke borzad haja égnek áll 
Mama élesen visít majdnem szétszakad a fénykép 
Laci szája fekete besatírozott Ó-forma 
Pistinek a rémülettől foghíja is kilátszik 
Néró tajtékzik lője le már valaki 
 
Fák lombja ahogy elestem elkattant a gép 
 
 

Fogatlan vén diák 

 

Ballag már a vén diák  
Tovább, tovább, 
Isten veletek cimbikék 
Bikék, mi kék az ég,  
Mi zöld a föld, mi rőt a vér, 
Az arc fehér, fehér, 
A mellbimbó meg mályvaszín, 
Májvirág a combok közén, 
Tovább, tovább, tovább… 
 
Mind nagyobb címletek felé 
Tovább, tovább,  
A billog villog tomporán, 
Kísérik őt a zongorán, 
Felhangot nyert a tombolán, 
Pár hézag lett a fogsorán, 
De túl az Óperencián 
A béka vár miránk, 
Tovább, tovább, tovább… 
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Ballag az iksz, az ipszilon, 
Rendőr kíséri, úgy bizony, 
Ónsúllyal a kolosszi lég 
Elzúzna, ha megállanék, 
Tovább, tovább, 
Kísér a rendőr, cimbalom, 
Fejemet furcsán ringatom, 
Szám szélén csordul, megnyalom, 
Mi kék az ég, tovább, 
Tovább, tovább, tovább, 
Fel búcsúcsókra, jó komák… 
 
Egyszer szifiliszter leszek, 
Szép falanszterben tengetek 
Csapot-papot meg éjt-napot, 
A panellépcsőn caplatok, 
Szomszéd neje után, 
Adok-kapok-rabok, 
Rabok tovább, rabok tovább, 
Már túl az Óperencián 
Kanosan koslatok, 
Tovább, tovább, tovább… 
 
Mellszobrom áll a zongorán, 
Fekete festék pár fogán, 
Fekete billentyűk talán, 
Protézisen piszok, 
Megvert a szomszéd, nem titok, 
Egy kicsikét még sántitok, 
Rámtolta már a zongorát, 
Tovább, tovább, tovább, 
Kísér a yard, jóéjszakát! 

 
 


