
Bognár Anna:Az RCISD rímes éves mérlege 

alcím: virágzik a bráccsi 

 

Mivel a számokhoz nem értek, arra ott van a Béla, 

rímekben tárom hát elétek én ma, 

hogy telt az évünk, a tizennégyes, 

bármilyen egyezés a valósággal: téves, 

a véletlen műve és költői túlzás, 

vagy ez lesz részemről az utolsó húzás? 

Vágjunk hát bele, in medias res, 

ígérem, rövid kis alkotás lesz. 

Volt egy állásinterjú a Minisztériumban, 

majd köztetek találtam magamat nyomban, 

mosolygós arcok, egy dallamos utca, 

a Bölöni Györgynél leszállsz és uccu! 

Napfényes iroda, Pazar panoráma, 

a Videoton nagylelkű adománya, 

olcsóbb lett idén a bérleti díj is, 

ez olyan jó hír, hogy fölujjong a rím is! 

Megiszod a kávéd, benyomod a géped, 

s ami fogad, attól elámul a képed, 

dagad a Copy, jött vagy ötszáz e-mail, 

a nyűgével egyik partner se kímél. 

Gorazd is aktív, kedvence a Zsuzsi, 

Zsuszi esetleg, vagy pedig Szusi, 

elírja a nevét, e-mailenként máshogy. 

A verziók száma kimeríthetetlen, 

remélem, Béla, egyetértesz ebben, 

6 faktoriális, a 6 betű okán, 

és Gorazdnak nem megy a ZSI
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, 

legközelebb majd rúgjuk őt bokán, 

mert Zsuzsi dühében megeszi. 

Kék Duna keringő, készül a riport, 

Elke most velünk rendesen kitolt, 

s ukránok borzolják kedélyeinket, 

letargiába bedöntve minket. 

Zajlik az élet, dübörög a meló, 

hívnak Skype-on és csörög a teló, 

Erhard Buzek a vonal végén, 

Duna-meséket elregélvén… 

Hány euró az árfolyam? 

Erre ráfáztak már sokan! 
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Utaljuk a pénzt! Hívjuk föl a Kuksit! 

Jó lesz a jelentés, bár kell még a bullshit. 

Mi a váltoszám, mi ez a petajoul? 

A gép s az agyam egyformán belassul, 

arcomon figyel a pol-korrekt mosoly, 

összekacsint most Örkény és Gogol. 

Gereblyézem serényen én a meleg vizet, 

végülis ezért az Unió fizet… 

Épp a google-t researchölöm, 

és a kávém kiszürcsölöm, 

egy csipetnyi policy mix, 

Szerbiának nem kell, ez fix, 

még félszegen disszeminálok,  

ál-okozat és megannyi ál-ok, 

Kutatók Éjszakája, awareness raising, 

mindezek után jól csúszik a rizling, 

Marie Curie fellow, 

az arcom red és yellow, 

a munkanyelv az English, 

pulcsi is jó, ing is, 

nincsen dresszkód szerencsére, 

a farmert még nem vetették le. 

Nespresso, what else? 

Igyál hármat, ha mersz, 

a feketéből, vagy a kékből, 

s ha az orrodból a vér dől, 

koffeinmérgezést kaptál, kollega. 

Egyre megy neked Alfa s Omega. 

Pihenj otthon, holnap távmunka, 

kiküldetés vár most hármunkra; 

Kijev, Izmir, Bécs, Tokió, 

Trieszt, Bukarest, Ulm, Torinó, 

bevethető most Ágota, 

elmegy kick-offra bárhova! 

Sírtunk is együtt, s nevettünk sokat, 

átugrottuk az akadályokat, 

remélem a versért nem jár azért rossz pont, 

leviszem a hangsúlyt, a figyelmet kösz, pont. 

Éljen a Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont! 
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