A Maradjhűutcában

Nyugatberlinben a Maradjhűutcában
pizzát vacsoráztam egy étterem előtt
ahol még négy vagy öt asztalka állt,
mind üresen talán mert csöpögött
a fekete eső, de maga a helyiség
oly zsúfolt volt hogy még egy gombostűt sem
lehetett volna elejteni ott.
Egyszer csak megállt egy aprócska pincér
asztalom mellett: "Góliát úr, nemde''',
igenlő válaszom ra elém rakott egy
levelet és míg böngésztem a címzést,
a forró sajtos-paradicsomoskolbászos pizzát a képembe nyomta.
Felugrottam - a vendéglőből a csürhe

röhögve kitódult, még tapsoltak is,
"Brávó, Dávid!" - kiáltotta egy kis csaj,
"Szaladj, Dávid" - sikította egy másik.
Mire szememből kitöröltem a
csípős za fiat, már a második sarkon
is túl volt a fürge pincérke, s a tulaj
a visszafojtott nevetéstől enyhén
pukkadozva kért elnézést és hozta
a kárpótlás-pizzát, én meg azon tűnődtem,
hogy nlindig is a kicsik csúfoltak meg,
csúzlival lőttek rám és rendszerint
lesből vagy hátulról míg én a karddal
ott álltam vívásra készen, fair hülyefutó vadlóróllerágja
fehér csontig a húst a sáska,
mennyi de mennyi istenem egyetlen pompás Góliátra
hány Dávid száll éhesen.
Az új pizzának alig láttam neki
a maradjhűutcai vendéglő előtt
duplaéhesen mint mindig amikor
valami szörnyűség történik velem,
és máris megállt előttem egy másik
aprócska alak, nem pincérruhában,
hanem gitárral, rögtön verni kezdte
a gyér esőben és rám hunyorított,
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