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ide cím kellene
ide vers kellene
de ez csak blöff
az ide meghatározhatatlan
az ide is blöff
a vers a bizonytalanság bizonyítványa
a vers is blöff
a kellene végtelen szó
a kellene is blöff
a vers nem örök
ide örök kellene
ami nem blöff
vagy nem

TERMÉSZETES SZOCIALIZÁCIÓ

péntek, utazás
látod ez a szembejövő autóbusz pontosan
úgy néz ki mint te vagy én vagy a
kisgyerek ott az első ülésen aki a kopott
labdát markolja
egy nagy homlok lehetne az egész
hogyhogy nem kövülnek rá
az ülő vagy álló emberekre
a hullócsillagokat köpő
lávapatakok
miért folynak le
gőzölögve

zacc
köszönöm a helyet igen
kellemesen érzem magam
köszönöm köszönöm még egyszer
azt hiszem kész vagyok egy fárasztó
munkára hát persze természetesen
ugyan már ne is kérdezze
nagyon jól érzem magam itt
új társaim igen figyelmesek
mindent megmutatnak amire
szükségem lesz sőt néha még többet is
otthon se lehetne jobb
egyetlen kérésem lenne csupán
szeretném ha különböző színűek lennének a falak
ha ez nem nagy kívánság
nem szeretnék telhetetlennek tűnni
ui
a plafon se legyen színtelen ha kérhetem
de a padló megmaradhat szemmagasság felett

három pangás
tökéletesen logikátlan
ez a fa itt.
alatta a fénytelenség vógkóp(p).
nem-rende
lő.
pedig
a beidegződések idővel
újra izgalmassá
vál
hattak volna.
természetes szocializáció.

majd jönnek
a domináns nők:
sorban, legelöl a
kihasználtak és szépek,
árnyékolt arc
cal.
halk hullámok
közlekednek, csak
úgy. hisz maradni
sértő.

mi veszik el,
mi reked meg,
hogyan jutni vissza,
mennyi lépés a hídig:
ezekre nincs válasz,
az érző hátrakacsint.

ki?
Komor Zoltánnak

1 ember nem tehet róla ha
rosszul születik meg
ez alatt nem a módszert de
a folyamatot sem inkább
tőle független egyéb
külső körülményeket értek
ha a nyelvén örökké lefelé csúszik
valami madzagszerű okozva
mindenféle kellemetlenséget
a nyelésben és beszédben
bizonyára orvoshoz menne
nem gondolva arra ha bevesz
valamit vagy terápiára jár (úgy
értem olyan kezelésre amitől
azt hiszi meggyógyulhat)
mit veszíthet a kötéllel
az persze csak később jut eszébe
(amikor meglátja otthon a vitrinben
milyen szépen sorakoznak
művészi elrendezésben
szívek több dobozra való
szem és szőke vagy barna
hajszálak csomókban itt-ott 1-1 fej)
korábban valamit már lenyelt
persze
most már semmi kivennivaló
nincs benne nézi
a vitrint tökéletes
biztonságban van
a fogmosással még ráér

figyelem rángatózó arcát
kérdezem, kedvetlen vagy-e,
indiszponált, alulélő,
vágytalan,
mondod, nem, én mindig jókedvű
vagyok, mindig egy szenvedélynek élek,
épp, mint egy ember
bocs, mondom, én mindig
olyan vagyok, amire rákérdezek,
tudod, ez ironikus magamra
nézve, ha megkapom a nemleges
választ
ne haragudj, nem akartam
rád ragasztani ezt a kórt,
itt mindig sötétkék madarak
repdesnek, de te ennek
jelentőségét és súlyát,
remélem, nem fogod fel,
nem jó, ha nincs szívügyed,
nem jó, ha nem félsz a magánytól,
miről beszélsz, kérded,
olyan közeli a kék, ha
egy madár (az) ég

{

paranoia
nincs hol nem lenni

és visszaül
ülsz mozdulatlanul és meglepetten,
mint aki rádöbbent egy elkövetett
hibára, a kezedben tartott tárgy
csúszni kezd, elbizonytalanít.
ülsz tovább, azt hiszed, bejött valaki,
esetleg valami, ami kicsi és szuszog,
a feje búbját látod, érzed, kellemetlenül
sokat tud magánéletedről.
már tökéletesen elhiszed, hogy benn
van. megpróbálsz úgy viselkedni,
hogy a legkevesebb támadási pontot
add a betolakodónak, félsz.
természetesen nem támad senki,
magad vagy egész nap. lecsúsztál
a székről, a kezedben tartott tárgy
nincs, nem is volt. félsz.

post mortem
esküszöm,
jobb szagom van,
mint ennek a betolakodónak.
csak ül
az ágyam szóién
és hallgat.
(esküszöm, jobb szagom van!)
zárt kapun keresztül is be tud
jutni hozzám.
fenyeget
némasága.
nincs kérdésem hozzá,
nincs kérdése hozzám,
egyáltalán nem érdekeljük egymást.
(esküszöm, jobb szagom van!)

álom-impro, duna
a szomszédom melinda, hatvannyolc éves, ősz, hosszú
hajú férfi.
valószínűleg magányos, ellenben jó zenét hallgat,
ízlésesen öltözködik, éjszaka meztelenül napozik.

magamra zárom az ajtót.
nem tudom meggyújtani az olajlámpát.
a lehetőség semmivel sem különb, mint a lehetetlen.
nyomaim, mint lassan kortyolt tea gyűrűi a csészében.
időnként nehéz párát hoz balról a szél.
a sarokban megszívódva hallgatnak a lécek,
a gyertya mellettem az utolsó fényjeleket adja le.
felfoghatatlan, amit üzen.
az ablakra nézek: még látnám, ha bepillantana valaki.

éber vagyok, csak ilyenkor, közvetlenül elalvás előtt
hiszek magamnak.

éjjel a dunán nagy, külföldi hajók érkeznek, hallom
a hullámverést és a motorzúgást, üdvözlő dudaszót
küldenek.
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SZONETT

(figyelni egymást)
figyelni egymást annyi mint
kitapintani egy hajszáleret
megszámolni a neonszíneket
az arc bizonytalan vonásain
behatárolni a területet ahol
még biztonságos a közeledés
aztán mozdulatlannak maradni
amikor világít a szád

csont (vagy hasonló)
hiányzott akkor egy kis édesség
belülről, most mégis mosolygok,
képtelen vagyok elérni, hogy odaadd,
később úgyis visszakérnéd tőlem,
azt mondod, szép nap ez a sétára,
nálad valami titokzatos van, amit csak
sejthetek, és amitől rettegek, de kell
valami édesség vagy legalább víz,
leejtesz valamit a földre, ott hagyod,
aztán megfogod a kezem, milyen forró
a kezed, nekem mindig hideg, és az arcom is
hideg, mint egy viaszbábu arca,
ha várlak, sohasem lehetek lázas,
itt hagysz mellettem egy tűt a földön

oldaljegyzet
aki vérzik, meg is gyógyul,
ha ráízlel a fájdalomra, újra
kér majd belőle, szüntelen,
valójában siet fájni, egyre
növekvő odaadással fáj.
egyre nagyobb lelkesedéssel
tűr. aki így tűr, élvez, a lényeg
a hasznosság lesz. légy termékeny,
lelkesedj, fájj, élvezz.
a hiba elkerülhetetlen, részt veszel,
de a veszélyre túl későn reagálsz,
menekülni képtelenség,
tehát lassan megszokod,
s ha a fájdalom élvezetet jelent,
a megszokás halált, megnyugodhatsz,
minden rendben van körülötted,
esetleg a csend más.

fix you
itt ez a ház: minden fala üvegből
van. megérintheted: ez más, ez
nem az ablak üvege, annál sokkal
vastagabb, lent pedig a szőnyeg,
fekete-bordó kockák, ha sokáig néznéd,
hallucinálnál.
és hallod, hogyan terjed valami
láthatatlan, maró, keserű ízek a szádban,
olykor elviselhetetlenül édes az illat.
saját holdak egy saját, félrebillent
naprendszerben, és nincs központi csillag,
nincs ágy, párna, nincs árnyék, hang.
nincs mentség, abszolút pont, csoda,
és ajtó sincs.
csak hallucináció van. üvegfalak között
üvegtestek, áttetsző célpontok.

szonett
szerelmes vagy, de nem tudod,
másképp nevezted el régen, amikor
minden eltűnt belőled, ami meg
osztható és ragadós, kitapinthatod
a tüdődet, szabad, hamis bizalmat
még sohasem éreztél ilyen erősen,
felkeltette kíváncsiságod egy rosszul
indult álom, amiben hinni szerettél
volna, talán meggyónhatod még, ha
lesz valódi alkalmad a megbánásra,
kérdezni vagy felelni jobb, már nem
tudod meg. csak sejteni lehet, hogy
használsz valakit, vagy téged használnak,
visszatértél a hidegbe, arcod újra kemény.
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gyermekkor
látni a hideg
játszóteret
napviharban
filmkockák
holdfényű
szemgödrök
veszélyben mind
altató fehér

tükörhideg
találkozhatunk a tükörben, ha
akarod, a neved megtarthatod,
de felejtsd el, ki voltál előtte,
véres lesz és hideg, készülj fel.
elhozhatod magaddal a családod,
az embereket, akik nem voltak
a tieid, ha majd beszélni kell,
nyugodtan bízd rám. elintézem,
hogy senki se emlékezzen,
ha véletlenül olvadni kezd valami,
a megoldást bízd a véletlenre,
hiszen mindenki szeret mindenkit,
csak épp senki sem érzi át.

az oroszlán álma
csendes éj, borzalmas éj.
sokkal bátrabbnak kéne lennem,
ha már szabadba zártak.
harapásokkal álmodom,
eltűnök az embermagas fűben,
rossz idő ez a végtelenre.
megvakulok a naptól, végre
mindent látok, amit eddig eltakart
árnyékom, szemem kék, üres.
a horizonton elmosódnak
közeledő alakok, barátok, vadállatok,
mint én. felszáll a forró pára.

örökszoba
üres vagyok, egy széken
ülök. nemsokára elszenesedhetek,
azt hiszem, színes
szón vagy színtelen, elég.
van ágyam, néhány metaforám,
és időm, ha képzelődök,
az ágyamhoz közel van egy
kályha is. benne valami ég.
üres vagyok, lehetőség már
nem vagyok, szótáraim vannak,
mégsem értek meg
bizonyos szavakat,
különböző növények
élhetnének velem, de nem. inkább
a por. nem csalódom, benne
soha. valami lélegezne,
nyakon öntöm magam,
szakad az eső. már órák óta.
sötét szél fúj, hallom,
üres és tárgyilagos vagyok,
tudom, amit éreznem kell.
olyan lassan mozog a függöny,
mintha sejtene valamit,
a falamra majdnem festettem,
aztán mégsem, örökszoba,
örökzöld falak, két ablak,
rögzített alap. festhettem volna,
vannak premisszáim, voltak
igényeim, azt hiszem, néha
többet kérhettem volna a szobától.

érzem, tudok, érzek, tudom,
precíz vagyok, precízen üres.
gondolkodóba ejt egy hang.
hang kintről, hang bentről.
sétálgatok precíz vonalak mentén,
éhes vagyok, amikor nyitva van
a szemem, pedig nem látok,
semmi izgatót. meghat,
ha valaki nem menekül el tőlem,
néha egészen labilis vagyok,
olyankor aludnék, határozatlan
vagyok, határozottan érzem,
biztos vagyok benne,
teljesen meggyőzött határozatlanságom,
magamat ismétlem,
talán túl sok minden érdekelt,
megszülettem, mint szükség,
valami bolyong azóta,
valami éteri hiányzik, élek, élek,
csak. valami éteri lélegezzen
mellettem, kozmikus szelek
és fények, ragadozó tűztestek.
könnyebb az egyszerű érintés,
de nehéz a teremtés, a szelídítés.
profán szoba, örökszoba, minden
átlátszó, csak maguk a falak
nem. arcok buknak fel. öröktenger,
csontig lapoztam magam,
gondoltam, elmondhatom
valakinek, amit ott találtam,
örökszobám van. örökfalak,
olyan korrekt minden körülöttem,
piszkosul korrekt, ártatlanul

éhező, néha ezt gondolom,
néha amazt, állatnak lenni milyen
lehet, kérdezem alvás közben,
túl magas a sebesség. így
végtelenül kicsi, láthatatlan,
tömör, veszélyes leszek,
néha elképzelem, hogy vannak
szükségleteim, de elmenekülnek
tőlem, az elképzelések,
közölték velem az ösztönöket,
üres vagyok, aludnom kellene,
holnap kedvem támad valamire,
fekete lyuk. nem ól, nem hal.
csak kap. megtalálod, aztán becsap.

(hogy vissza)
égig érnek a házak, közéjük ítélt
valami erő. közöttük fura vagyok,
mint egy idegen, nem tartozom ide,
érzem, átsétálok a másik oldalra,
átsétálok, aztán leülök a járda közepén.
felnézek, kék madarak csapódnak az égen.
mellettem a fák mint infúzióállványok.
ágaikkal földig nyúlnak, földig, mint
az égből áramló hideg, elmegy egy autó,
nem ül benne senki, halott barátokra mint
vérrögökre gondolok, ez az, amire vágytam,
vagy annak pontos ellentéte, kék madarak
csapódnak mellém, el kell tűnni, mint egy fénykép.
körvonalak nélküli levegővé lenni, azon a napon,
amikor nem vagyok önmagam, valami meghasad.
keresztülmegyek egy folyón, ott maradok, ahonnan
jöttem, az égig érő házak között megfulladok
a túl tiszta levegőben, alig mozdulok, tenyeremben
tartom a metszett arcokat, odavarrom saját bőrömhöz
az idegent, beteges árnyékoknak adok beteges
neveket, mint gyermekkorban megutált játékoknak.
etetem saját hússal, amit nem szeretek.
nem szeretek szeretni, ahol látszólag
végem van. most valami más kezdődik.
megjelölöm ezt a helyet, ahonnan soha
nem távozik arcom lenyomata.
bárkit képes lennék megölni,
hogy visszatérhessek ide.

terápia
ó dehogynem ó kérem szépen
dehogynem vagyok valahogy
úgy vagyok mint senki más ilyenkor
egy ködlámpa sárga csóvájában és
pontosan az ellenség felé vezető út
felén
buzgón leszegett fejjel csinálom a
semmit
szinte tökéletes a szembeszél ráadásul
felém ilyenkor elkenődött árnyékom beszél
jól megértjük egymást
azt üzeni
megdöbbentő
rájöttem
ha valóra válna az álmom
ugyanígy érezném magam
mint most
ebben a színtelenre festett szobában
olyan fárasztó a tudat
hogy magamat hallgatom ki
az ablakom alatt

ajánlás a kezdeményezőnek
bőkezű vagy uram
semmi rosszat nem adtál
megelégedtél saját csókjaiddal
saját arcodon
valld be magadnak
legtöbbet mindig a maszturbáció
ér

hiába
engem már évek óta nem bánt a hideg,
nem érint meg a hold fénye, bármilyen
könnyen tapintható a korong, nem
fáj, hogy az utcalámpa közelebbi, mint
a csillagok, nincs hideg soha. lázam van.
nyers erővel elfojtható az ösztön,
ösztönösség bennem, vágyakozni akarok,
most az irányról döntök,
bonthatatlan ez a katarzis nélküli folytatódás,
bele kéne tölteni valamit az időbe, mint
egy öntőforma, olyan a következő lépés.
szétteríted tested egy kiégett mezőn, nap nem süt,
nincs éjszaka sem. keresed, amit érezhetnól.

a kisember
éjjelente jön a kisember, aki
lehúzza takaród, míg alszol,
ellopja álmaidat, titkaidat,
éjjelente jön a kopasz kisember.
amikor jön a kisember, takaród,
párnáid, lepedőd, mind-mind farkas
bundából vannak, farkasokkal is
álmodsz, amikor jön a kisember.
és álmaidban olyankor több szája
van minden barátodnak, több
szemük van, több orruk, és több arccal
mosolyognak, amikor jön a kisember.
és olyankor, amikor a kisember
jön, csupasz falakat álmodsz,
nagy kerítéseket, mindegyiken
át tud mászni a kisember, hozzád jön,
és te álmodban szerencsét próbálsz,
talán meg tudsz szökni a kisember
elől, de mindig a hátad mögött áll,
ha fekszel, csak a feje búbját láthatod,
hallod szuszogását, és egyre csak valami el
felejtett illatra gondolsz, míg jön a kis
ember, éjjelente, hozzád, érted jön,
amikor farkasok közt fekszel, álmatlanul.

(elveszni végre)
elveszni végre a nevek között,
az arcokról nincs mit lehasítani,
annyi köszönet és utána a hideg,
a szokásos, nincs repedés sehol,
minden tökéletesen sima, tükör,
minden tükör, tükörszoba,
füst jön ki a szájon, kéne valami,
bármi, valami friss, de nincs,
pedig jólesne egy ilyen nap után,
milyen lenne nem csak lógni
a maradékok halmán, húsból van
elég, a csontok is meggyőztek,
hát jó éjszakát, mondanám, de nyelvem
szájpadlásomhoz ragadt, ha most sütne
a nap, úgy fordítanám arcomat,
mint aki meg akar vakulni.

subterranean homesick alien
jó, persze, ha véletlenül azt mondanám, hogy
egy hónapja nem csúsztattak be az ajtónyíláson egy tál ételt, hazudnék, de más
nem is volt igazából, esetleg egy vizes
rongydarab, adaléknak, hogy ne fulladjak
bele a halmozódó porba, megható.
mint a lassan száradó bambuszcsökevény.
három éve kaptam, csoda, hogy él.
a felismerés végtelenül leegyszerűsíti a dolgokat:
nem kell beszélnem; talán nem eredendő feladatom.
ehelyett szabadon fantáziátok arról, hogyan töredeznek
körülöttem az örökzongorák lábai, ilyenkor közhelyekkel
hazudok magamnak, esetleg elképzelem, ahogy
lojális óteldarabok örvénylenek a lefolyóban.

képzelni valamit
megfeszítetted a horizontot,
mint egy friss sebet,
elfogyott minden a tájból.
most valami szálat keresel,
amivel elérhetnéd
az odaképzelt tárgyakat.
már elhinnól bármit,
hogy ne legyen túl
híg a véred.
elhinnél bármit, hogy
oda tudd képzelni magad.

képlet újrakezdésekhez
egy út van(.) kifelé, mondja az ajtó,
és az nem rajtam keresztül vezet,
ha erőszakolnál, válaszd önmagad.
hol lennék jó tanácsok nélkül?
elég sokat nevettem(.) azon, hogy nem
is lehet nevetni, igazából a félelem(.)
tanít meg(.) kimászni ablakokon,
saját rózsakertben nincs tüske.

tüskének nevezném a fertőtlenítést,
a fertőtlenített mellé- vagy beleesést.
mind egy(.), mellé- vagy beleesünk, a bele
mellé, a mellé belenevetés a ködbe.
hol lennék jó(.) tanácsok nélkül, ez persze
költői kérdés, vívódik a hős, csukva az ajtó(.)
és tompa a képzelt tőr. vajon kiben játszódik le a párbaj,
ha a hős fél rosszul bekötözött sebeitől?
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LASSÚ HULLÁM

árnyékhús
most ettem
a kaja nem volt
teljesen átmelegítve
de nem számít
majd belül
persze utána
kezet kell mosni
nézem az arcom a tükörben
néhány helyen megvágtam magam
a legutóbbi borotválkozáskor
na de ez sem számít
a hús beheged
nézem a kezem
szappanos víz folyik róla
aztán tiszta hideg víz
nem volt teljesen átmelegítve a kaja
most érzem csak
biztos az is egészen hideg lehetett
valójában nem is tudom
mit ettem egyáltalán
az előbb ettem valamit
de éhes maradtam
nézem magam a tükörben
egyik vágás szebb
mint a másik
nézem magam a tükörben
nem hasonlítok rá
arcom árnyékhúst játszik

találkozás előtt
ma gyönyörűen akarlak
kihasználni, emlékszem még,
amikor ez fordítva történt,
azóta csodálom a belőled
áradó melankóliát, bár téged
már nem. sikerült leválasztanom
rólad, ma gyönyörűen akarlak
kihasználni, mint erdő a szelet,
mint fát a papír, tulajdonképpen
csak szerepekről beszélek:
folyton megüresedő helyi
értékekről, egymásból táplálkoznak,
akik igazán adnak magukra,
melankóliád örök érvényű,
ha te nem is vagy az. mint víz
a medrét, mint folyót a csónak,
kihasználni
ma gyönyörűen akarlak.

sokadik súlytalanság
igazad van, tényleg jobb szó nélkül sétálni,
ez is egyfajta hiány, az eszköz hiánya,
az el nem nevezett képesség hiánya.
mellettünk jobbról a megáradt duna.
kérdezlek, mernél-e úszni
az elárasztott területen, a fatörzsek között,
hallgatsz, aztán azt válaszolod, nem,
biztos hatalmas ragadozó van a vízben.
nevetsz, nevetek, de csak kényszerből,
mindketten tudjuk, hogy kényszerből,
a következő pillanatban már arra gondolok,
legjobb lenne azonnal lelépni.
az eszköz hiánya, az el nem nevezett
képesség hiánya, tovább hallgatunk,
és egymás lépéseiből próbáljuk meg kiolvasni,
van-e egyáltalán, és ha van,
melyikünk a ragadozó.

lassú hullám
újvidéken vesztem el először életemben,
újvidéken szerelem nélkül gravitáltam.
újvidék fényei arcomra égtek, s először
neveztem meg az ismeretlent,
a duna az egyetlen biztos támasz,
pétervárad fényeibe kapaszkodsz,
a part menti fák árnyékába, ha bátrabb vagy.
nem szabad félni a lassú hullámoktól.

majd egy véletlen helyen találkozol
egy véletlen nővel, akinek szebb és hosszabb
a haja, mint bármely gyötrődésed, a nővel
végigsétálsz a duna-parton, aláírod a szerződést,
újvidék nem enged többé, a nőnek fekete a haja,
zöld a szeme, és épp annyira utasít el,
hogy megőrjít vele. tüdőd elolvad, és újra
formába önti önmagát, a nővel a parkba is
elmész, meg akarod csókolni, de csak nevet,
összezsugorodsz az ég alatt, újvidék végül semlegesíti
minden félelmedet, s mindent visszaad, amit
elveszettnek hittél, a reflexiókat, az idegen neveket,
a biztonságot, a hangokat, újvidék fényei
arcomra égtek, mint húsba a forró fém.

öncél
előbb-utóbb minden fegyveremet
magam ellen fordítom, ezt érdemes tisztázni
rögtön a legelején, mint valami irdatlan
légtömeg, tüdőmre nehezedik a felejtés
mindennapossága,
elúszom a víz biztonságában,
szemérmetlen lettem a közös birtoklástól,
a sötétben minden fának eltűnik
az árnyéka, úgy nézel rám, mintha
tudnánk még valami újat mutatni egymásnak,
holnap semmivel sem lesz jobb, mint ma
gány, elválasztom tüdőm a ránehezedő
tehertől, a súlytalanság állapotában
a mozdulat egyenlő a nihillel,
hamarosan rámutatok a pillanatra,
amikor eltűnik minden arcom.

személytelen vers
I.
túl az esztétikán minden többes szám elveszik;
az üres helyekre az egy lép.
így van ez, amikor céltalanul sétálok,
vagy az ágyban fekszem valaki mellett,
mint egy darab nyers hús.
szükségtelenül dolgozik az agy.
II.

hogy miért jön el minden folyamat végén
az érdektelenség, ezt kéne megfejteni,
amikor az izgalom a csúcspontról hirtelen
a negatív tartományba billen,
mint feszülő húr elpattanása után
a szakadt csend, az emlékezés ilyenkor nem több,
mint a jövő használati utasítása,
szükséges információk a túléléshez.
III.

ma kék ruha van rajtad, holnap fekete,
holnapután pedig valami harmadik színű lesz.
egyikről se jut eszembe semmi, látod,
mert te nem te vagy, és én sem vagyok én.
ez a fény nem az, amely arcodat elviselhetetlenné
tette a minap, el kellett takarnod a szemem.

IV.
sokkal kevesebb, aki nem tud elvonatkoztatni,
aki soha nem absztrahál. erőszakosan keres
valami ősit, mintha kést szegeznének a torkának,
mintha kényszerítenék, hogy mindennapi kenyere
legyen az önazonosítás, ezért beszélek most rólad,
aki nem létezel, átvitt értelemben, közvetve,
mintha tényleg idegen lennél, és közben nem képzelek
magam elé egyetlen arcot sem. az anyagi világ
kiveti magából és megbünteti azt, aki rákérdez.

V.
sokkal kevesebb, aki nem tud csak égni, mint a tömjén,
színes üvegtábláktól szűrt napfényben semmivé lenni,
folytatódni, következni, egyik egyszerű mozdulat után
a másikat tenni, és nem visszakérdezni, nem feleselni
örökké és hiábavalóan.

VI.
látod, végső soron az erőszak köreibe vezetsz túl az esztétikán csak eszközök maradnak,
beszólsz erkölcsről, szenvedélyről üres
szemekkel, s közben lényegtelenné válik,
pontosan melyik rád gondolok, neked ez kell:
számolni az évszakokat, figyelni a színeket,
meghasadtál, mint a fa, melybe villám csapott.

VII.
végül begyógyul sértett önérzeted, s megnyugszik
árnyalakod, amikor az egy beléd harap, derengő
arcára nevetsz, hálás örömöt érzel, kitörésed
mégis visszafogott, csak otthon mered megnézni,
türelmesen, hosszasan figyelni a nyomot,
amit ajándékul adott.

exit
most épp reggel van. szokatlan módon kávét iszol,
igazából lehetne este is, vagy kora délután, mindegy,
verset akarsz írni, de a vers ennél sokkal cinikusabb.
pedig a fejedben ott vannak a szükséges elemek:
egy nő, egy folyó, egy város, bizonytalanság és metaforák,
rosszul érzed magad a bőrödben, de félsz a friss levegőtől.
aztán mégis ablakot nyitsz, és döbbenten látod, hogy éjszaka van.
ezek a megvilágosodás percei, több szempárt és több szájat hallucinálsz.
majd talpad az égnek ütközik, a föld a fejed súrolja, ahogy elmozdul feletted,
két lehetőséged maradt, az elsőbe belegondolni sem mersz,
a másik, hogy elúszol a kékben, amikor az tengerré változik.

de cím kellene

5

TERMÉSZETES SZOCIALIZÁCIÓ
péntek, utazás
cacc
lárom pangás

<1?
Figyelem rángatózó arcát
paranoia
te visszaül
Dóst mortem
álom-impro, duna

8

9
10
11
12
14
15
16
17

SZONETT
[figyelni egymást)
ssont (vagy hasonló)
Dldaljegyzet
fix you
szonett

20
21
23
24
25

ÖRÖKSZOBA
gyermekkor
tükörhideg
az oroszlán álma
Prökszoba
[hogy vissza)
terápia
ilába
a kisember
elveszni végre)
subterranean homesick alien
Képzelni valamit
Képlet újrakezdésekhez

28
29
30
31
34
35
36
37
38
39
40
41

LASSÚ HULLÁM
imyékhús
találkozás előtt
sokadik súlytalanság
assú hullám
táncéi
személytelen vers
axit

44
45
46
47
48
49
51

Antalovics Péter
ÖRÖKSZOBA

Fórum Könyvkiadó Intézet
Újvidék
2014
www.forumliber.rs
e-mail: direktor@forumliber.rs

A kiadásért felel Virág Gábor főszerkesztő
Recenzens: Patócs László
Szerkesztő: Sági Varga Kinga
Műszaki szerkesztők: Sirbik Attila és Sütő Anna
A címlapon és a kötetben szereplő illusztrációk
Davor Gromilovió munkájának felhasználásával készültek
Póldányszám: 300
Készült a Magyar Szó Lapkiadó Kft. nyomdájában Újvidéken,
2014-ben

CIP - A készülő kiadvány katalogizálása
A Matica srpska Könyvtára, Növi Sad
821.511.141 (497.11 )-14
ANTALOVICS, Péter
Örökszoba : versek / Antalovics Péter. - Újvidék : Fórum,
2014 (Növi Sad : Magyar Szó). - 51 p. : ill.; 20 cm. - (Gemma
Könyvek; 45)
Példányszám: 300
ISBN 978-86-323-0898-5
COBISS.SR-ID 286346759

DAVOR GROMILOVIĆ 1985-ben született
Zomborban. Az újvidéki Művészeti Akadémia
Képzőm űvészeti Tanszékének festészeti szakán
szerzett diplomát, majd ugyanitt végezte
mestertanulmányait. Főként festészeti és rajzos
technikák foglalkoztatják. 2008 óta rendszeresen
állít ki Szerbiában és külföldön egyaránt. Képei
számos magán- és hivatalos kollekcióban
szerepelnek.

9788632308985

300 D i n / 1800 Ft

