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FENYVESI OTTÓ 1954-ben született 
Gunarason, Bácskában. Az általános iskolát 
és a gimnáziumot Bácstopolyán végezte. Ta
nulmányait az újvidéki Bölcsészkaron folytat
ta. 1975-től 1983-ig, az Ú J S/MPOS/OA/fo
lyóirat betiltásáig a szerkesztőség tagja volt. 
A hetvenes évek végén az Újvidéki Televí
zióban újságíróként és segédrendezőként 
dolgozott. 1975-től különböző zenei műso
rokat vezetett az Újvidéki Rádióban, ahol 
1987-től az irodalmi műsorok szerkesztője 
volt 1991 novemberéig. A nyolcvanas évek 
folyamán a Képes Ifjúság hetilap rockzenei 
rovatát szerkesztette.

Eddig két könyve jelent meg: Ezüstpat
kányok áttetsző selyemzónákon (Újvidék, 
1978) és Kollapszus (Újvidék, 1988).

Kezdeményezte az EX ÉVKÖNYV 
(1990) összeállítását és megjelentetését.

Jelenleg Veszprémben él. Az EX  
SYMPOSION folyóirat és a VÁR UCCA 
TIZENHÉT negyedévkönyv grafikai szer
kesztője. Kollázsaival több egyéni és közös 
kiállításon vett részt.
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A szerző kollázsaival



FINIS BOHEMIAE

Elölről kezdeni az egészet?
Ige nélkül. Tanulni: honnan —  hová. 
Harminc előre, húsz hátra.
Tovább lapozol. Vajon mennyit. Mit, minek. 
Keresed a megtanulhatatlant.
Újrarendezed a homályt.
Már semmi sem mindegy. Minden számít. 
Előállítod magad magadból.
Vagy ki tudja honnan.
S hallgatod a néger szaxofont.
Látod a faluvégi házakat.
Látod a szomorú elefántokat.
Milyen szépen fogják 
egymás kezét.

Elölről kezdeni mindent.
Ultraröviden.
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BÁCSMEGYEI NAPLÓ

így megy ez minden este.
A szív bútorozva kiadó.
Szép magyar sors. Távol 
a romantikától. Ücsörögni, 
főzni és nézni a nőket.
Nálam 3x8=24 
idestova 35 éve.
Milyen iszonyú! Az a két rakás 
szerencsétlenség. A szellemi 
elit és a koszos budi.
Csak veszekedni tudnak.
Ezúttal a megszokottnál 
ostobább kifogás: 
karbantartás miatt zárva.
Pedig olyan könnyűnek látszott, 
olyan haloványnak.
A vakbéloperációd helye. 
Tényleg? Alig ismertelek meg. 
Hajnalban fáradtan érkeztünk. 
Otthon, a másik ajtó jobbra. 
Utalni szeretnék erre-arra.
Már a jövő sem a régi.
A hír igaz, a helyzet változatlan. 
Viszont volt egyszer egy vadkelet.
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LONDON CALLING

Gudbáj alsószoknya —  vége a télnek. 
Hívogat Bács-Bodrog, Mosztonga. 
Mehetünk a francba. A franciába.
Mindenki: férfi, nő és nemtelen.
A bigott monarchista, a flegmatökű 
bunkó és a parázna szalmazsák.
Chelsea izzadó hónaljában: 
special skótviszki. Marhabélszín. 
Narancssárga miniszoknya.
Tökéletes arányú combtő.
A Temzén erősödik a koraszülött csiripelés. 
Korlátolt felelősségű költő.
Beengedi őket a versbe, a bácskai 
humuszba. Beleférnek. A tudatalatti 
szerelvények. Átszálló alsónemű, 
ötórai tea. Jönnek a kentaurok.
Rohan a földalatti. A bulit más rendezi.
A sarokban egy bicska nyilatkozik.
A csönd évszázadok óta 
pakol e széles alföldre.
Cukrozni kell, úgy el
viselhetőbb.
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IVÓVIZET FORRALUNK

Kávé vagy tea. Az asztalon 
szombati újságok. Barátom könyve: 
ÉLET ÉS LÉLEK.
Napfény az ereszkedő lejtőn.
Innentől minden világos vagy mohács. 
Továbbgondolni szinte lehetetlen.
És mégis. Reggel majd 
az újonnan érkező neszek.
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VAN AKI NYUGTALAN

LAST POETS, CASSANDRA COMPLEX 
CRIME AND CITY SOLUTION 
HONEYMOON KILLERS, BLASTERS 
VIRGIN PRUNES, TEST DEPARTMENT 
XMAL DEUTSCHLAND, JAZZ DITCHER 
23 SKIDOO, EINSlfRZENDE NEIIBAGTEN 
SCRAPING FOETUS OF THE WHEEL 
TliXEDOMOON, MDADOJKA Y01NEED 
BlITTHOLE SlIRFERS, SONIC YOUTH 
NICK CAYE AND THE BAD SEEDS 
RAMONES, THROBBING GRISTLE
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COMMANDO DANCE
(sűrű ritka tempó videóra és jukeboxra)

beteg a föld
láza van: gyomra ráng
agonizál
tán' darabokra fog hullani
mexikó már romokban
mindenki hülyül és barmul
a Popocatepetl önkívületben
akcióban a világméretű rossz lelkiismeret
fűszerezi áldozatait a tavankúti szél
siratlak dohos légköbméter
a sarki önkiben tíz deka csirkeszalámigyárat vettem
néhány ropogós cipó kíséretében
kisétáltam a Parnasszusra
biccentettem és úgy éreztem
mintha drapp pulóverbe öltöztem volna
fel voltam készülve sötétkék holland trikómba
azonkívül és belül mindenre
csókra kalandra interjúra
egy-két-há'-négy

szent URH szent sztereó
félek bemenni a nagytotálba
ott van egy bosszúálló transzformátor
felfalta az oroszlánokat
meg a tejeszacskót
a csipketerítőt viszont nem
azt nem
ellenben valaki mgbsz valakit 
mondhatom szép kis téma 
egy megvadult poétikai mikrobusz rohan 
hagyd hadd sodorjon magával 
a kistotálba 
a nagy semmibe
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addig én behúzok két sört és transzliterálok 
lehúz-behúz húz húzzz 
hú iszdisz göl
ágálok darálok transzliterálok 
transz-liter-árok rendületlenül darálok 
tíz kiló csirkének való koncentrát

beteg a föld: láza van 
a bendő —  kierkegaardul szólva —  
titkos kínoktól szenved 
ma pacalpörkölt lesz ebédre 
de előbb kimegyek az epresbe 
a topolyai kálvária mögé ahol 
tejen véren és kemény sporton neveltek 
teljes erővel szívtam a magyar irodalmat 
megtámadtam bacchanáliát kongót és mauritiust 
csőmbe és lumumba kávét főzött az ekránon 
kimegyek a gyökereket és a szavakat eldolgozni 
a iáképpen színeződnek 

' a súlyos vörösbarnák beszállnak a videóba 
hú iszdisz göl
nem tudom hogyan szólítsalak 
de beviszlek az erdőbe 
a videorekorder mélyébe 
örökre megjavítalak
és mindent megörökítek én a zágrábi filmművészeti
főiskola egykori hallgatója
megdarállak lekottázlak
túlcsorduló falloszom feldolgozhatják
egy yu-magyar szalámigyár kézikönyvében
a tevék olvadnak mint a fagylalt
az arabok a föld alá szálltak
engem is a föld alá löktek
lesz nafta csak szárnyalni kéne
szárnyalni bátran hetedhét országon át
az óperencián túlra
vissza a rock and rollba
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ván-tú-frí-fór 
megiszom a kölnivizet
álmomban egyszer meghaltam egy autóbuszban 
azóta úton vagyok
most már tán' mindörökre utazni fogok 
utazni szárnyalni

én vagyok az utolsó simára borotvált messzeség 
rézdrót melyet a Parnasszusról loptak 
vegyék kilogrammjaim 
nyargalok
a szalámit otthagytam a gramofonon 
ez nem az én profilom 
távolba múltba jövőbe merülő virrasztó 
bennem pulzál a felkelő nap 
táncol a bors
a televízióantenna kizöldellt
az ekránból forrás fakadt vízesés
bennem hervad a gyógyító illatú kamilla
vegyék kilogrammjaim
azdél-alföldön bablevesből
és töltött káposztából lett költészet
a tradíció ellen
az avantgarde ellen
behozatali ka násztánc
én vagyok az utolsó bőrzekés szalmaszál
a szignál után mondhat
egy állítmány nélküli mondatot
vegyék kilogrammjaim
a túlhevült bácskai szent naftát

ma benéztem a bölcsészkarra 
milyen szépek az asszisztensek 
lojális skizofrének 
lokális slágercsinálók 
halva született váteszek
boldogságosztó szómaggázt permeteztek a levegőbe
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eukaliptuszi vegyesfelvágottat 
állítólag ritkítva szedi áldozatait a kalodont-kór 
aranyoskáim végigkeféljük a motelokat 
és a portásnőket
bacháns tombolások AUS aus AUS
fantastisch aus AUSztrália gombold ki a blúzod
sokat feketézel míg én egyszer addig te négyszer
von ganzen herzen
én elvérzek egy vidéki kuplerájban
milyen vörös nafta csöpög belőlem
istenem
infantilis angyalom kobaltfejére 
leszállt áz atya fiú és a szentlélek 
afrikai diktátorok előfizettek könyvemre 
és felkértek írjak regényt afrikáról
megehetnek ha nem mentem meg a madagaszkári irodalmat 
én az első bácskai vulkanikus villanytelep

félek hátha fölfal valami nikkelbolha
valami funkcionárius
én elmegyek alfába és ómegába
egy norvég fúrótoronyra
nem veszthetek semmit
benyőtte a füvet a plasztika
itt a bableves és egy tányér linderfalva
mi sem lenyűgözőbb mi sem elbűvölőbb
esetleg kiszívhatod ifjúságom
tedd helyre a dolgokat
a fiatalság egy ideig kötelező
aztán senki sem törődik vele
istenem még a havat is belepte a hó
ha hó ha-hó hahóó HAHÓÓÓ

nem merek virágot tépni a mezőn 
a veszélyek földjén millió szépség sarjad 
én elvérzek egy nyakatekert nagytotálban 
egy-két-há'-négy
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aztán majd leesni kezd az eső
s mindenki hazamegy
a bíró véget vet a küzdelemnek
a pacalnak és pascalnak
szép sorjában fölfaljuk az éjjeliszekrényeket
ilyen nyirkos időben jól kell táplálkozni
a televízió semmit se mond a menstruációdról
senki sem nyit ránk ajtót
this is nőt a lőve song
nem merek napfényre lépni
hátha fölfal valami buzgó mócsing
ibolyántúlról esetleg zeppelin indul
lassú nehéz púnkba
váteszek üvöltöznek
a remény már a tökükig ér
a szomszédasszonyom meg csak áll a kioszk előtt
baszottul jól néz ki
transzcendentálisán ideális
empirikusan reális
távirányítású szex-bomba
szeretne gazdag szép és magas lenni
a tripper fehér csomagolásban kapható
esetleg még egy fazon és hétvége
ilyen ügyekért nem szokás tolongani
nem érdemes leltárt csinálni
van pofonom Szaharám és egy feketesárga kristálybékám 
van
tessék itt van a születésnapom
a fiam autókkal versenyez mexico cityben
gázt ad és elszáguld a magyar irodalom
túlszárnyal hatatlan csúcsára
ahol a motorokat benzin helyett
zsírfoltos kövér tyúkhúsleves hajtja
íme lekörözött három elsőrendű motorost
háromszáz konceptualista bőrzekét
már nem félek a kombájnoktól
a köhögés elleni pirula nem tartóztat le senkit
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a szubjektivitás magányos institúció 
ideje lelépni
ideje végigkefélni a palicsi nudistákat
mint napraforgók a perzselő keblek
fényre áhítoznak
de most apokalipszis és hiba
van a tengerben a napban
beteg a föld
benyőtte a füvet a plasztika
a Popocatepetl agonizál
földiepret majszolnék
egy réges-régi gunarasi nyárban
de csak darálok suvickolok
te meg álmodban szétvetett lábakkal
az ölembe ülsz
szorongatod a rúddá fagyott kolbászt
derékba mellbe combba ágyba robbantások
csípőből aus auááá fantastisch
még egyszer végigkeféljük
még egyszer fellökjük a kottatartót
egyáltalán nem érezzük majd a valószerűség hiányát
miközben mindent megörökít a videorekorder
ledarálom depressziós lázálmaidat
a malaszttal teljes harmóniumokat
melyek nem állják a hasonlatot a zenével
sem a többi szubtilitásokkal

istenem milyen szépek az asszisztensek
ahol vaníliaillat terjeng
ott nincs baj a potenciával
nincs baj és nincs záróra
csak szombatesti láz és diszkó-onánia
a föld lázasan agonizál
mellébeszél
mexikóváros romokban
megettem egy tombolajegyet

16



ittam rá tíz korsó rettenetes mesetejet 
leültem és papírra vetettem 
másfél oldal koromsötét prózát 
melynek radikális szutykát 
ezer évig nyaldoshatja az óceán 
még növendék vagyok 
vágtázó színtiszta kétségbeesés 
emlékszik-e kedves tanárnő 
amikor még alig kilencévesen 
megtámadtam a tájfun szigeteket 
istenem emlékszel-e valamire 
neked aztán hiába beszél az ember 
hiába darál
úgysem érdekel az emberiség

ó de szép az a nap amikor vízilovakra vadászunk
mesélik tovább a hieroglifák
miközben koncentrálok és darálok
újracédulázom a támpontokat
verset hangszerelek
adok neki egy-két daktilust
tíz deka szalámit
megetetem a videorekordert
olyan szakálla lesz mint a filozófiának
egy bársonyos hűvös reggelen
felkeltem vaníliát
a kép egyre rosszabb
a színek szőrösek
ha majd felkelsz elbeszélgetünk
és jukeboxot hallgatunk
a yuntmy yummy-1 meg a san franciscoi
egyszer majd butikot nyitok a magyar irodalomban
kiárusítom a szaros gatyákat
én az első bácskai vulkanikus villanytelep
disz isz hángöri —  fák yú
maradj egy kicsit nyugton
csak locsolj
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csak locsolj 
locsolj
én majd kiabálok
egy bársonyos hűvös reggelen
amikor a velvet föld alá ereszkedik
ki(he)verheti álmait a videoekránon
rinocérusom maradj még egy kicsit a kioszkban
mindannyian nagyon szeretünk
de mégis eladlak
ha akarod a pénzt félretesszük
vagy elmegyünk moziba
mert hosszútávon nem érdekel az emberiség
csak hadd hasadjon
mexikóváros a távolban
mintha drapp pulóverbe öltöztem volna
mintha az ősz pofozna csatakos manccsal
mintha megkettőzött életem duruzsolna

hozzál szalámit a sugárútról 
amióta befordultam az almási útra 
a tévéhíradót nem néztem de tudom 
egyszer meghaltam egy autóbuszban 
azóta úton vagyok 
bee cool ultravioleta 
csak a föld reng 
egy-két-há'-négy

1985. ősz
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ÖRÖK CONDITIONAL

Ugye megvársz?
AmErika. Arany János utca. 
Kamaszkorom, francia cigaretta. 
Szeretlek, 8 óra. Jeges Coca-Cola. 
Az élet egy nagy Be-Bop-A-Lula. 
Be Bop A Lula. Semmi sem örök, 
de még minden megtörténhet, 
azaz: már minden lehetséges.
Az élet egy genetikai költemény. 
Egy régi városkép. Szökőkút. 
Vágóhíd-sor.
Tudod követni?
Ja, te aznap nem voltál iskolában. 
Eszem a májad.
Azt a tizenkét dekát.
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TOTÁLIS KÖLTÉSZET

én mindig rád gondolok 
de te mással baszol



KONCEPTUÁLIS BALETT
VK-na*

ezek a gyönyörű fiatal pinák 
mind a rendőrségnek dolgoznak?
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TÖREDÉK

Istenem, ha még egyszer megemlítesz 
a vasárnap délelőtti prédikációdban 
megölöm magam a diszkóklubban
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Minek ide tenzió?
Meddig marad fiatal az író?
Hol a boldogság mostanában?
Vagyunk még egyáltalán valakik?
Kik azok, akik túlélik ezt a éjszakát?
Áthajózható-e a Holt-tenger?
Vannak-e, kik még mogorul szólalnak?
Mi a teendő?
WAS IST KUNST?
Milyen a kritika és az alkotók viszonya Új-Zélandon? 
Vajon az impresszionisták fogorvosok lettek volna? 
Lesz-e elég kacsa, hogy megvendégeljük az újságírókat? 
Esetleg belepusztulhatunk az örökös visszafogottságba? 
Miért is ettem meg azt a sok meleg szármát?
Mikor öntsem ki a telkemet?
Ki akarja meghívni vacsorára a kannibálokat?
Maradt valami a bőröndben?
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BOLDOG CSALÁD

Anyu grízt főz a margarétás fazékban.
Nuni kavicsokat rakosgat a nappali közepén. 
A mannának fáj a feje.
Apu dolgozik, ha hazajön 
mindig olvas vagy alszik.
A lift már megint elromlott.
Én nem szeretem a levest, 
meg a gyönge bébi kukoricát.
Nem tudom a közlekedési jeleket.
Fáj a kezem a ceruzától.
Néha együtt vacsorázunk.
Általában szeretjük egymást.
A szomszéd néninek szőrös a lába.
Este félünk a heréskerti sötéttől.
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GINSBERGET TOLDALÉKOLVA

Búcsúzom a Kommunista Párttól
és anyám szakadt harisnyájától —
idézem G-t és búcsút intek az önigazgatás hattyúinak, •
lustán szállnak, szállingóznak,
várja őket a tőke egy ázsiai dzsungelben.
Pereg a film, a néma,
pereg 56, peregnek a visszaigazolható emlékek,
Charlie Parker lágyan szivárog a csapból,
a Coca-Cola hivatalos úton,
miközben albán-szerb szecesszió fodrozza az eget,
tulajdonképpen valami mást kéne mondani,
valamit az abszolút bonyolult egyszerűségről,
a Rambó-valóságról, a művészi-szexuális vegyes kereskedésről,
az elhájasodott boogie-woogie-ról,
ahogy fülig szájjal nyúzottan, felsalátázva
egy maláriás elrekedt Duna-ágban vesztegel és
búcsúzik, miközben Ginsberget honosít,
Ginsberg hosszútávfutó beszélyeinek egyikét.
A közelben hegyek főnek, bérces Balkánok, 
hullámzanaka (vas) függönyök, 
az évtizedek vadul telefonálnak egymásnak, 
tengerzöld betűk köröznek a völgyben, 
ébrednek a törpék, a balekok matrózblúzt öltenek, 
fekvőtámasz, terpesz, fejenállás, 
le-föl rohangál a lélek, telnek-múlnak 
a szorongatottan szomorú csendéletek, 
a kéjtől üldözött bolond fikciók laza végtagokkal 
toldalékolva a Nemzetközi Valuta Alap által,
Isten hozta őket Parkinson csapdáiba,
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felénk még aktuális a totális szentség, 
az adminiszterizmus, a grill-koncepciós Mohamed, 
a Jalta Blues.
Allén majd segít nekik elélvezni, 
megtoldja őket egy hangsúly nélküli jelenettel, 
félig legális bögyörővel, szakadt harisnyával, 
visszavonhatatlan diagnózissal.
Felzúg egy itt felejtett fűnyírógép, 
pereg a Kaddis, pereg a film, peregnek 
a népek sorsát eldöntő ölelkezések, 
az Isten-hozott depressziók, peregnek a hétköznapok 
és a rosszul vezetett beszélgetések fülig szájjal 
az abszolút egyszerűről, miközben búcsút intek 
az aktuális baleknak Bácska szellemi 
romkertjéből.
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KÜKLOPSZ ŐRJÁRAT
Szíven Iánosnak

janim vállamra nyomhatod lecsüngő kemény kobakod 
fáraszt mára lárma
szellemi háztartásunk változatlanul működőképes 
mellbevágtad az elmúlás malachízlaldáját 
segítsen mindenki
a darabot egyhuzamban és kérlelhetetlenül
kell végigjátszani
gyerünk ganézni
munka nélkül nincs eredmény
rosszul állnak az oksági összefüggések
leléceltek a vadkan-elvtársak
a színpadkép: külvárosi részlet a bordélynegyedből
vakolatlan téglafal
egy meztelen nő fekszik féloldalt könyökölve
jobbra egy vasúti ütköző mellett
fallikus szimbólumként
néhány trolibusz áramszedője
titus andronicus palicsra érkezik nyitott villamoson
hadat üzentünk a giccsnek
csak jó minőségű áruval lehet érvényesülni
fő célunk a káros jelenségek leküzdése
tök a tromf
jól haladnak az előkészületek
érkeznek a delegációk
hétvégén sem szünetel a munka
kinek van igaza jani
mindenkinek van feladata
a közvélemény erélyes intézkedéseket követel
a viszonyokon kell változtatni
gyors akciókra van szükségünk
ne tanakodjunk
csakis előre haladhatunk
egyelőre csak egy kiút van
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kiút a gondokból 
aszfaltoznak már 
rendezik a környéket 
árnyékban a komoly témák 
tök a tromf 
ki lopta el a disznót
ophélia egyik melle még mindig kezemben
leült és átnyújtotta selyembe csomagolt párját
az asztal alatt ismét romlik a helyzet
csak rosszabb ne legyen
MA BÖJTÖLNEK A KÖVÉREK
sejteni lehet a legjobbak társaságát
neked is jó nekem is jó
jó lesz nekünk jani
kiképeznek a mennyországra
munkaidőben dolgozni kell és nem önigazgatni
toka tromf
kókusz nélkül nem habzik a szappan
legfontosabb partra vergődni
szálljunk le a földre
jövőnk az űrben van
lesz elég zsilett
épp most van nyilvános vitán
ÍRÁSTUDÓ FIATALOKAT KERESÜNK
segítsen mindenki
az elmúlás drágaköveit csöpögtetni
a tudomány és a művészet fejlődése mindig
párhuzamos a fegyvertechnika fejlődésével
janim majd végigragozzuk
ha lesz időd és kedved:
egész éjjel riadt hodályában a jószág
maradj
hadd érezzem reszketését nyakadnak 
neked se jó 
nekem se jó
miránk a háborúésbéke egyaránt veszélyes 
a királyi vadakat látni se ildomos
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FAHRE MICH IN EIN KRANKENHAUS 
ez az utolsó szindróma 
utána már nem jön senki 
jaj jani
tiéd az utolsó trip
az egyirányú utca negyedik birodalma 
vad idő és fikcióhalmaz 
szűzmáriabenzin más hangsúllyal 
ophélia átbukik egy mobilgáz pegazusán 
az élet nem bírja tovább elviselni 
reméli hogy félreért valamit 
rossz gén intenzív dogmaiszap 
polonius szemet cserélt a varanggyal 
nála a vesztegzár kapujának kulcsa 
az élet nem gombákból készített kábítószer 
a függöny össze-vissza le-föl 
ma elmarad a próba 
jó janezom janim
egy libanoni dialektusé zenés darabbal készülünk
bevonulni a trónterembe
hacsak nem kapunk előbb szerepet
az amphetamin színház előadásában
a harmadik világháborúban
ma elmaradt a próba
borúra derű
toka tromf
jani ugyanoda nyomhatod lecsüngő kemény kobakod
jobbra ócska vasúti ütköző
néró muzsikál a pokolban
traianus békákra horgászik
a felszín alatt lankad még némi stuprum
farkatlan pocok
tarkónlövő kommandó
fogd meg a szelet
jó lesz nekünk jani
tök a tromf

1987
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ALGOL MINIMUMBAN
M dk Ferencnek

romokban a nyelv
csak a hűtőszekrény dorombol
nézem a vébét
halottak napja
muzsika gördül a disszonancia alagútjaiban 
éget a füst
valami kezd összeállni 
semmi köze a nikotinhoz 
korog a gyomor és a lélek 
lebontják a topolyai kálváriát 
csupa régi sláger 
Mi/ Funny Valentiné 
Stnoke Gets in Your Eyes
mintha bujkálna valami fáradt szomorúság a levegőben
csapkodnak a szélben a lombtalan bokrok
szóbaásva állok szóbaásva
közlekedik az élet
most épp bemegy az áruházba
halál kaliforniában
és algol minimumban
himnuszok duruzsolnak a falban
fejem a távolban utazik
idegen csatatereken
feljött a föld az égre
libacsőrűlidérceka festékvölgyben
bábéi előtti időkből
egy könyv repül vala
húsz sing a hossza és tíz sing a széle
ködbe vész a jóreménység foka
a valóság nem akar tudomást venni rólunk
mozdony tolat WAS IST DAS
hegyeket telepítünk ide
állok apám sírjánál izzadok
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a parfüm elborítja lelkem 
fölsejlenek a varratok
papucsban várakoznak a nyakkendős szavak
barokk-sárga napsugár köszönti a könyvtári polcokat
századvég ezredvég határövezet
helybenfutás helybenmaradás
zakatolnak a mennyei hegekés vérfoltok
szóbaásva duna-tisza csatorna
hívnak tintakék tengerek
hűtőszekrény dorombol itt és ott is
az én gyomrom nehezen veszi be a szomorúságot
apám inge a kerítésen szárad
ütött-kopott múltidő
selymesen áznak a földek
a kukoricásban tolat egy piros motorvonat
ráng a szívem
kihagy sorsom riadt mellkasában 
gyomirtózzák az életet 
tikkad a tenger
nagybőgők bőgnek a szakadékban
semmilyen élet-halál kérdésben nem vagyok illetékes
délen talán érik a szilva
nődögéi az egy főre eső mélabú
semmi köze ehhez a nikotinnak
omlik a vakolat
algol minimumban
szótárak mellett kézikönyvek
némán ráncolod homlokod
s tudom
sütnek rád az obiigát könyvtárablakok
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A DOLGOK ÁLLÁSA

„A mellékuccákból jöttem 
11 barátommal földik voltunk 
s virzsinia szivart szívtunk 
hazai szokásból"

{Kassák Lajos)

itt állunk, félig lebontva 
szerda fél egy és kettő között, lüktetnek 
a légikikötők, az idő valahol nekünk dolgozik, 
termelődik a sötétség, összezsugorodott a világ, 
mint egy rothadó alma, nemsokára kezdhetünk 
mindent elölről, istenem, mit is merre, 
mi volt múltkor a végszó, túl személyes, 
szereljük a káoszt, erre nemigen fűtenek, tudom, 
az élet nevében, a történelem mellékutcájában 
régi metaforák, a tájékoztatási iroda leereszkedett 
a dunán tumu szeverin felé a világmegváltó nyomorba 
s visszanézett, cumizz, bébi, valahol 
fekete szerelésben a gyomor, a lélek, lelki 
flikk-flekk, egészen freudi, majdnem tökéletes, 
még nem az, de közel áll a rizses köcsöghöz, 
tudatalatti maszlag egy egészen más dimenzióban, 
az idő nekünk dolgozik, az örökkévalóság harcmezején 
egy botra tűzött tök, nyomában végszók sántikálnak, 
válogatott szomorúságok, kékessárga semmi a tévé
készülék küklopsz-szemében, cinkos őrli a porcogókat, 
nincs hőszabályzó, fennkölt banalitások, bömböl 
a szobafal, az ajtó, az ablak, hánykolódnak az 
elmebeteg fémek, fölöttünk-alattunk mosógépek, 
kora reggeli gyermeksírás, a levegő egyre ritkább, 
lassan előtűnnek a hatalom fertőzte büszke bércek, 
virágoznak a kérdések, majdnem minden lehetséges még
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állunk félig lebontva, repül egy elefánt, mellénk 
telepszik a fogyasztás barokk öröme, szétveti lábát a 
jubileumokat ünneplő hatalom, Shakespeare majd 
segít csákányozni, mikrofonpróba dél irányába, 
elhagy a komfort-közérzet, hátam mögött felnevetnek, 
lombjukat hullajtják bámuló felekezetek, valamit a fák 
is suttognak, valahol simább a világ, a vén bakter 
megtörni pipáját, nem talál módbeli segédigét, valami 
megoldást, ha eszedbe jut valami, olcsóbb az uborka, 
cumizz, bébi, az idő nekünk dolgozik, kiirthatatlan 
az optimizmusunk, dionüszoszi muzsika zakatol, 
mi végre hát e lábszagú levegő, mivégre közép és 
európai a mélabú, nézem a plafont, lerobbant öltöző, 
minél nagyobb a robbanás, annál nagyobb a csönd, 
igen, mondanád, a klíma, a szellem, a médium teszi, 
borsózik a hátam az egész zűrzavartól, csak furulyázz, 
bébi, bátran, isten unja egyszülött gyermekét, unja 
a reumatológia is, kialszanak a szupraszegmentumok, 
az idegvezetékek, nincs könyörület, nincs menedék, 
nincs más, csak összeírni a homéroszi homályt, 
az ajtók zárva, gondolni, tovább, vinni-vinni 
arrább, egy-két sarokkal

süt a nap valahol az alézián, valahol a szent mihály
táján, útközben valami megoldás felé, valahol
délen, az idő nekünk dolgozik, különben minden
ellenünk van, csak a tüdőszínű lég csákányoz,
hűvös fuvallat száll a völgyből, repedezett
dinnyeföldön görög és sárgadinnyék jajongnak,
szimpla lények, kiket a semmi képére teremtettek
medveölő kések, használd a jobb oldali sávot,
ha így folytatjuk, isten tudja, hol leszünk kilenc
óra múlva, cumizz, bébi, furulyázz, szép lágyan,
ha nem vigyázok, az egész szaros emberiség belekerül
a versbe, jó! tudom: magyarul zavaró, túl disszonáns,
gondolatilag kevésbé általánosítható —  hisz mindennek
van önvédelmi rendszere — , de talán több mint egy elhízott
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filológiai kísérlet, csak az idő teszi, hogy ily 
sápadt, feltámadni könnyebb mint túlélni, plusz 
meg mínusz, bíborvörös harisnyanadrágba prolongált 
akcióhalmaz, utópisztikus zsiradékokban úszkál 
tejfehér melled, álmodj és tiszteld az ellent
mondásokat, szívd amilyen mélyre csak lehet, vár rád 
száz angyalok magánya, a tudat végbélnyílása, 
az értelem tanult vonaglása, lábunk alatt nyargal 
a semmi, a tej-óceánon keresztül a pizza-ízű szigetek 
felé, miközben rím-bikát üldözünk, ha nem tévedek, 
ha el nem tévedek az elhanyagolt részletek kínjaiban, 
az idő relatív, s nekünk dolgozik, isten tudja, 
hogy ti milyen puhák vagytok, az én kedvemért 
nem muszáj rímeket faragni, vára káosz angyala, 
vizen jár, valahol mosolyog s nem hisz a 
szemének, fülének

dühöngnek a megvadult centrifugák 
tövig benne az időben, cumizz bébi 
köhögnek a fennkölt 
banalitások, tökig feketében 
valahol tülkölnek a rézangyalok 
aranynál aranyabb homályban 
látlak benneteket, félig lebontva 
nézem a plafont
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EGY HIDROGENSZOKEHEZ

Ablakhoz vonz a naplemente 
vadonatmodern plein air
a fák talpig aranyban, lopva belesnek ablakomon 
fellegeket teper a szél
boldogságot szállítanak transzcendens szellők
dől az ózon, tikkadunk
agyad lassan belefárad a könyvekbe
a homályban tégelyek
lüktet a vér lilán
lerakom dolgaim
semmi a lét
fénylik a birs
koptatnak esztendők vadak
torokba dermedt titkok
zsibongva csapkodnak ki vízből a halak
fertőzéstől rettegő bonyolult észjárású emberek
érintés nélküli ondósejt
a lift már megint elromlott
minden eddiginél teljesebb és lényegesebb
összefüggéseket sulykolunk
torz összevisszaság, taszító rettenet
nem kell nagyon messzire menni
csak álmodozzon a balga középszer
míg az egyensúly lehetséges, ülök és hallgatok
mellettem bomlik a nyughatatlan őselem
vadonatmodern csúfságával
tündöklő semmiség, bársony idő



Ablakhoz vonz a naplemente
nyelvüket öltik döglött csillagok
már megint holnap lesz
belefogunk a következőbe
az aszfalton sikoltozó szavak ezrei
tojáshéj, szemkápráztató orchideák, kaktuszok
hermafrodita szilvakékek, pirosak, aranyszínűek
szellőztetjük tüdőnket
nézzük az úszó felhőket, a piszkos műszálas eget 
hontalan lelkek állatkertjét 
dől az ózon, tikkadunk

Ablakhoz vonz egy hidrogénszőke
lidércek vágtáznak a foszló ködben
a semmi boldogsága remeg, halk mesebeli dobszó kavarog
minden megírattatott, a nyitány, a tételek, a záradék
a méla akkordok, a félig szólt igék
a tőkehal fokhagymával, a cinóber cinniák
az idő díszes költeménye ujjongó kádenciákba torkollik
holnap visszaáll itta tik minden: verőfény, érzések
nyelvi szabályok, a ritkán látott és rontó dolgok
a tudatlanság nyíló nyugalma, az istenverte prekoncepciók
a valósággal direkte nem sokra megyünk
roppant koncentráció szükségeltetik
már semmi sem mindegy, minden számít
a fűszál, a csíra, a folytatás reménye
a könnyű pára, az őselem
tíz merő szépséget kap ma éjjel a világ
az élet nevében, a strand irányában egy
korlátdarab még tartja magát
nem tudom mi lesz a következő szó
száraz irónia talán, vagy egyéb dialektikus gyomorműtét
lebilincsel majd a tiszta ész kritikája
egy nyeletnyi hermafrodita szilvakék
egyelőre nincs semmi hírérték
hitelesen provinciális
tegnap délben a sarki lemezlovas megmentette az életem
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épp az orgona vesszejét babráltam
vérszagú dogma püfölte a padlat alatti grottamélyt
újabbnál-újabb harmonika-export érkezik holnap
a légnyomássújtotta közép-európai kultúrkörbe
rozsdabarna harmóniák, iák, iák
dúr, moll-harmóniákból sose elég
hatalom zabálja a finom szellemet, keserédes látomás
néhány tájkép a hetvenes évekből
ultrarövid gatyában lelép az ágyról
egy újszülött szeszély
ösztönös, vegetatív remény
az opál ég alatt
cikázó rovarok, igehirdető vadszamarak
úgyszólván menthetetlenek
tikkadunk, alig elviselhető már a naplemente
hamar ide a lapos tálat
semmi sincs agresszív momentum nélkül
dől az ózon

Ablakhoz vonz az őselem
belemártom magam a hidrogénszőke dekadenciába
tíz perc Beethoven, szelíd önkívület
tíz év múltán megint holnap
jól esne egy pofa sör
több csend kellene
kérem az Istent
igét mormolok enciklopédikus óvatossággal
gyűjtögetem a szavakat
napjaim a folyóba fúltak
minden szánsájn, veri gud
tökéletes a felejtés
oly kevés mi lényeges
felállók, hogy mégegyszer lássam a szent vonalakat 
praesens pornográfia 
az orgonavesszejét vala tegnap délben 
a fák talpig aranyban, plusquamperfectum
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tavaly kisbelgrádban vagy hol
inkább egy Walter Hill-filmben járnék-kelnék
hidrogénbombát szerelnék
teljesebb és lényegesebb hírértéket
kondicionál a jelen, a plusquam-
késleltetni a könnyű kielégülést
a tiszta ész kritikáját
sikoltozó szavakkal, fokhagymával

Ablakhoz vonz egy hidrogénszőke
tíz év múltán még megmentheti valaki életét
fellegeket teper egy korlátdarab
dől az ózon, meg a szürrealista liftakna
veszély fenyeget
az áradó banalitás és a felfoghatatlan félelem végzete
rendes körülmények között nem, csak most
mi a szerepe az idő üszkös költeményének
ének, ének egy régmúlt hidrogénszőkéről
dialektikus gyomorművelet
rozsdabarna harmóniák, ujjongó kádenciák
az istenverte prekoncepciók a strand irányában
hidrogénszőke dekadencia
harmonika-export zabálja a finomszellemet
visszaállíttatik majd minden
csíra, tej, tojáshéj, nyitány, tegnapi felvágott
cinóbercinniák agresszív momentum nélkül
néhány akvarell a nyolcvanas évekből
mi lesz a következő szó
veri gud, egy nyeletnyi só
ú jabbnál-újabb vegetatív szansájn
hidrogénszőke bomba
légnyomássújtotta törmelék
jöhet a következő állatkert
orrú kon-szájú kon dől majd a költészet
a menthetetlen nyelvi szabályok
talpig aranyban, lerakom dolgaim
esztendők, torokba dermedt hidrogénszőkék
minden eddiginél teljesebb plein air
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egy perc önkívület, rettenet 
ama birs, tégelyek 
lilán lüktet a lét *

Ablakhoz vonz mi oly kevés 
semmi lényeges 
alig elviselhető már 
a padlat alatt 
az ózon a hidrogén
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ÉLVE VAGY HALVA
Sziveri}ános emlékének

Éj gyűlik odvakban.
Sötét, tán nemsokára három.
Tétován babrálok a szavakon, 
odakinn hajnalelőttin csüngnek 
a februári csillagok. Sérti 
őket a sok nyomorúság, a zordon 
múlt. Tejszín ködök a Duna fölött.

A függönyt lehúzza egy kéz.

Lön hát, mit éjnek mond urunk. 
Turkálnak virágok közt a csibék, 
arcodra csöpp fintor érkezik.
Halottját kiadja a szív.
Vízöntő hallgat ítéletre készen, 
a tél félútra fordul, a napba 
vér szalad, lobog az óriási 
terekben az anyag.

Szárnyat bont jobbodon egy angyal.

Légyen az ég egyre szürkébb —  miként 
jövendölted. Elnézem léted ezer pici 
tulajdonát. Évekig ültünk, támasztva 
egymást, szedtük a betűt, figyeltük
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a készülő zajokat, az édes semmiségeket, 
a torlódó tömböket. A megannyi kiismerhetetlen 
torlaszt. Az intések roppant évadát.

Tovaballag a gyomorfekélyes idő.

Ez minden, barátom, már csak konstatálom: 
élve vagy halva, ím megint tavasz jár majd 
errefele. De te akkor már tudod, 
mily jó a csöndbe kilépni, 
kihalt utakon csatangolni.
S tudod majd azt is, 
kik voltunk és mivégre.

1990. február
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IDÉZŐJELBEN
Zalán Tibornak

Botticelli a tavaszt hirdeti,
a völgyben nyílnak a zsalugáterek,
kipréselek magamból egy kettőspontot:
a világban vér folyik,
zsíros, taknyos felhőket ciháinak
északra a böjti szelek,
tizenhat percre a valóságtól,
nyeli a földszínű, olajízű nyomorúságot
a lomha bonyolultság.
Átpréselem magam egy kettősponton: 
a szomszédom egy differenciálhányadost szappanoz, 
egyre csak gyönyörködik a nehézipari tájban,
—  mondom néki —
nincs érzéked a szociális dimenzióhoz.
Bomlik a fény a síneken, 
a fákat megmetszeni, a szálakat eldolgozni, 
halat esznek a gyerekek, 
húsvét közeleg, mint egykoron, 
böjtöl a világ, böjtöl a szív bal fele, 
böjtölnek a vérebek.
Mindennapi apokalipszisünket add meg nekünk ma,
segg alá rejtett magyaroknak,
nehéz hitünkben megmaradni,
add meg nekünk, add meg
mindennapi tudathasadásunkat.
Áron üzeni: a tésztát összerágni, 
a múltkor sok volt a satöbbi.
Meghalt a fogorvosom, ínyem sorvad, 
beomlottak a tárnák, Hamlet tombol 
egy vidéki súgólyukban, 
vaksin pislog a siserehad, 
a Rádióban: tíz perc líra, hegyitangó.
Kipréselek magamból egy cigánykereket,



midőn Isten is új dolgokat teremt a semmiből.
Csípja szemünket a könnygáz,
csípja az első két hasáb, a politika
„csakezt-lehet” farce-szerű szintézise,
a zongora lágyan mögénk spriccel,
csak vagyunk szüntelenül
túl minden álmokon.

Botticelli a tavaszt festi,
a völgyben nyílnak a fekélyek,
a rét olyan, mint egy Tibullus-költeményben,
mohára hajtjuk fejünk,
az angyalok holtakat terelnek,
talán holnap megérkeznek
a motoros mongol hordák.
Barna mokány komondorok.
Kipréselek magamból egy differenciálhányadost, 
a sarokban egy hermafrodita nyafog 
jelentéktelenségünk savanykás nyirkáról, 
ezen a nyelven már annyit sírtak.
Átellenben töltelékszavak csörgedeznek: 
körülbelül, tulajdonképpen és a többi.
Metszik a drágakövet.
Kipréselek magamból egy idézőjelet,
tizenhat percre a valóságtól,
robotol-e még a remény a Víz Matróz vécéajtajában?
Kanóc ég, pislákol: turbo dekadencia.
Izzó hasábok. Préselik magukat jelenbe, múltba. 
Szaggatják lelkünket, belünket 
régi kedvesek, borok, tavaszok.
Egy új sáv valóság kanalazza a tyúkhúslevest, 
gyönyörködik az ipari kultúrtüneményben, 
egy nagy semmi közepén gyűlnek a jelek, 
zengünk a lila csillagködökbe.

Botticelli tavaszát századok esztergálják: 
kipréselek magamból egy gondolatjelet,
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az idő röhög magában, egy citromkerék
alatt a plébános alumínium kanalakban lépeget.
A tavasz idézőjelbe vonul illőn, 
beleveti magát a városi kanalizációba.
Orfeusz feldarabolva.
Asztalodról némán csordogál Holofernes bikavére, 
megremegnek a hónalj alá rejtőző buddhalótuszok, 
fejedből gondokat űznek szőke, tavaszi szellők.
Krisztus után majdnem kétezer, kétezer idézőjel, 
a vörös jegelve, böjtöl a világ, 
szétroncsolok egy módbeli segédigét, 
süppedt csípők sajtolják a malasztot, 
mással boldogtalanoka lányok.
Szitál az ég,
lemosnak mindent a savak,
gyönyörködnek a pillanaton túl nem látó boldogok, 
közben falják a kukacot.
Az idő zokog a füstben, az idézőjelben 
szelíden lobognak a mentolos 
mondatcsonkok.

1991. március vége
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A KÁOSZ ANGYALA

í

ennek a kurva világnak fogytán a benzinje, 
fogytán a dunsztja, egyáltalán és általában 
fogytán az értelme, fogytán az élet, a kurva 
fogytán a szféra, az energia, fogytán a bio

fogytán a nap, már egészen sápadt, egészen 
belesápadt az élet hiányába, a hiány vonat
kozásaiba, fonnyad szépsége, érzéke, fonnyad 
vidámsága, fogy a nafta, fogytán az üzem

fogytán az élet, saját farkát harapdálja, 
belehajtott egy nagy büdös kómába, egy vesz
teglő koszos kukába, zúg a beállítóminta, 
némi poézis pöfékel, beúszik egy szecessziós 
zsáner, néhány karcsapással arrébb egy alig 
összefüggő büférom tempózik, kel a káposzta

nem hallani a zenét, nem hallani, valami zavarja, 
új hiányokkal egészül ki a leonardói alkonyat, 
három ultramarin a kékben, leáldoz a rohanat, 
fogytán ama dinnye héja, némi poézis vegyül az 
utcasarok kifőzött erotikájába, némi nullaérzet, 
fogytán a nap, belefárad a várakozásba
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ennek a kurva világnak fogytán a ritmusa, 
fogytán a dohánya, fogytán a hírértéke, 100 vagy 
200 év múlva ki érti mindezt, egy rossz és egy 
rosszabb nyavalya között tankol nirvána

ebbe a kurva világba belepusztul az elme mondat
tana, fogy az öböl, fogytán a válság, nehéz a 
lég, sötéten gomolyog a lét, tökön rúgta egy bol
ha, felnégyelte egy harmadrangú szellem pokla

betelefonálok egy japán fametszetbe, fogytán a páva 
tolla, felharsan a zenegyár többszáz tranzisztora, 
csöpögnek a csapok, a homokba vezetnek nedves láb
nyomok, egy tutti malacka jár erre, egyik oldalán 
szalonna, a másik lenyúzva, imbolyog e tortatiszta 
tájon, magányos szívét dörzsöli fűhöz, fához

kevés a félhomály, fogytán a tartalom, a válaszok 
túl bonyolultak, kétszer használt levegőt szívnak 
a halál turbinái, elsikkadnak az évek, várjuk a 
desszertet, inkább menjünk az illatszerosztályra, 
szegény földnek, szegény párának nincs hova men
nie, nincs hova bújnia, nincs hová menni, bújni
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micsoda óvatos időszerkezet, micsoda szupernóva 
—  mintha mindezt már egyszer valahol, régen —  
emlékszem rothadó szövegkörnyezetére, ugyanaz a 
díszlet körülötte, kevés az okker, a rozsdabarna

fogytán a ritmus, fogytán a nóta, a légmentes 
sorokba-borokba beáramlanaka lélek besúgói, 
felszolgálják a limonádét, az alulmaradok igaz
ságát, a kitessékelő gesztusokat, tudjuk, bár már 
alig, hogy miért akarunk magyarok lenni, fogytán 
a dráma, a bio, a szó, egyébként és közbe-közbe

ránk rakódik egy szupernóva, a kollektív tudat 
meztelenül ül a pultnál, kenyeret majszol, a fájó 
klasszikusok egy füstös presszót permeteznek, 
nyakszirtjüket meresztgetik, szól a nóta, a neo

valahonnan ránk tör a világmindenség, előbukkan
nak lovas őseink, megadom magam egy személytelen 
felszólító módnak, cipóban sül egy mefisztói lé
lek, kenegeti az élet sava-borsa, nefelejcset 
eszem három napja, már az utolsó csillagok mel
lett is elhúzott a fekete-sárga tengeralattjáró

az élet dunsztol vala, fogytán a célja, fogytán a 
basszus, most vagy soha, az idő fogát csikorgatja, 
csomósodik a józan ész, a káosz énekel, fogy 
a téma, fogytán a csillagok, fogytán az angyalok
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VESZPRÉMI TEL
Strófák fiamnak, lányomnak

Talán. Hanyatt fekszem. A padlón, 
kábultan, mint egy roggyant bokszoló. 
Sajog a bordám. Valahol szól a rádió. 
Tekerem, nyűvöm napjaim. Ha már lehet: 
élek. Emésztek. S ez se könnyű.
Testemben, lelkemben lomha szomorúság. 
Fejtetőre állt a világ.
Nem szándékom beleszólni, 
csak suttogom, alig hallhatón:
Istenem, megcsalta messzeség.
Merre —  bocsánatot kérek —  tévedtem? 
Hová kerültem? Hull a sötétség, 
gyűlik a nagy zsíros fazékba, 
háború, dögvész s egyebek.

A délelőtt általában rámegy erre-arra. 
Falból kiálló szögekre, kínokra, könyvekre. 
Tél van a fagytól terhes frontokon —  
darál a rádió. Hatalmak osztoznak egy



nagy összetett, mellérendelt mondaton.
A légnyomássújtotta tájban fejszék, repeszek. 
Száz éve született az anarchista, Bakunyin. 
Vajon mely repülőgépre szállt a halál?
Vajon és fekszem a havon. Szívemen zörejek. 
Testemben, lelkemben nyomorúság. 
Mormolok valamit a semmi ellen.
Valamit a zsíros fazékba. Hátha, mégsem. 
Mire is számítottam? Lógok a szavakon. 
Tétován vonszolom emésztőrendszerem.

Némák a bácskai kálváriák.
Némák, s néma vágyókén is.
A kavargó totálban türemlő valami.
Sátrukat bontó nomádok, nyomukban 
darázsszázadok. Lógok valahol. Talán 
spájzban vagy a paradicsom kapujában?
Fej vagy írás? Vagy-vagy. Fáj a bakom.
Laza mai szerkezet. Obszerválom a 
legújabb giccseket. Függök szóvakon. 
Fejembe anyavér tódul. Száll a halál 
vagy a kakukk. Hanyatt-homlok menekül.
A messzeség párnák közt, némán, tűnődve. 
Nem és nem. Nem stimmel valami.
Az élet egy lyukas stanicli.

Állandóan csöpög. Szitál az oltalom. 
Hullanak a hulla-érett elemek.
A szabad, szent asszociációk.
Midőn valahol életfogytiglan 
frigyre lép két kallódó fogalom.
Szóbakon a lét nyomorizált 
tüneményei. Mega kálváriák.
Az élet babrál, variál. Irtja, 
öldökli önmagát. Felpörgetett 
mondatoknak tépi gyökerét.
A lehetséges módok alibijét.
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Megtörtént, mire nem számítottam.
Számítottam csak a telkemmel törődni.
Törődni, hasalni a szikrázó nyárban. .

Most épp semmit se értek nagyon.
Tél van a nagykabátban. Jégcsapok 
az elme mondattanán. Nem értem, 
minek a sok kibabrált hol-miért.
Csak fogyok. Nyakamat tekerem 
jobbra-balra. Fejemet cipelem 
hanyatt-homlok. Valakit talán meg 
kell mentenem. Esetleg: mégsem.
Emléktelen városok terein araszolok.
Keresztbe-hosszába. Várok.
Maradni nyugton, szóvakon.
Csinálni valamit. Fejből, 
csípőből. Menteni menthetőt.
Elhagyni ritmust, látszatot.

1992. legelején
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ÉJSZAKAI MŰSOR
Marion László Távolodónak

Füstöl a víz. Nem hallani semmit.
Nem hallani, rossz a szövegkörnyezet.
Szex and roll és halál.
Gerjednek, zúgnak a hangfalak.
Ólmos idő és egy Mercédesz tájszólásban.
Valami összeáll, mégis funkcionál.
Kádnyi víz, terhes óceánidő.
Mohó enzimek szerelik optimizmusom.
Már megint este. Visszatérő, akár motívum is. 
Mélysötét, ultramarin. Ezeréves szakadék.
A világ valamelyik zugában áznak a hullajelöltek. 
Szétszórt szavak, jegyzetek. Hideg tányérok.
Sürög a sok tündér a nyikorgó éjszakában.
Egykoron szólta dal. Nyugalom honolt 
az Aranka torkolatánál. Vadkacsák és szalonkák 
meghúzták magukat a zsombékban.
A történet nagyon szving, könnyen darabokra tört, 
s jött bármi:, közhely és banalitás.
A lemezjátszó tűje hibás barázdában.
Ezer éves szakadékban. Az utolsó bácskai éjszakában. 
Nem hallani semmit. Odakinn eső ápolja 
nyomorúságunkat. Békésen szitál műhelyében. 
Aludni kellene, aludni éveket, tébolyult könyveket. 
Lágyan bekeményítve —  turbó magyar költészet. 
Különben minden ellenünk. Turbékoló divatmajmok, 
torlódó, fájó mássalhangzók, segédszövegek. 
Csúcsforgalom versben, költészetben.
Tétova félig senkik-valakik. Átutazóban.
Tranzit álom hibás barázdában.
Tej aludni mélyen. A föld alatt 
a ritmus lágyan bekeményedik.



Füstöl a víz. Gerjednek-zúgnaka hangfalak.
Egy apró pádon a gonosz örökkévalóság, 
a látszatba betört átlényegíthetetlen.
Az utolsó éjszakai műsor, az utolsó dal.
Azóta is hangolom, stimmelem önmagam. 
Mindenütt és sehol.
Jól van, nincs jól. Minden, ami van. Úgy, ahogy. 
Csenej, Bivalyos, Szőreg, Római Sáncok.
Leborotvált évek, srácok.
Lázas szívű Szent Tamások, régi motorosok.
Csak semmi katasztrófa. Csak semmi lélekharang.
Az egyik vidéki forgatagból a másikba.
Hang se ki, se be. Ólom az egész világ.
Ázott madártoll, szétrágott étel.
Utolsó éjszakai szalmaszál, utolsó hangszalag.

Füstöl a víz. Az eső dorombol.
Lágyan bekeményítve kaszabol.
A tébolyult barázdában. Esti tonik, 
sertésbordaszagú vacsoraemlékek, 
savak, jegyzetek. Aktuális lázálmok, 
őrült éjszakai viharok.
Egy apró pádon a híd alatt dideregve, 
hallgatagon a nyár kuporog.
Talán örülni kéne. Valaminek.
A világ úgyis hülyül és csak hízik.
Mingyá benyomsz egy forró teát.
A bizottság majd éppen tárgyal
részben hasznos, részben káros dolgokról,
mert semmi nem megy egyszerűen, tisztán, őszintén,
csak reggel iskolába a gyerekek.
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VISSZASZAMLALAS
Lódi Gábornak

Tulajdonképpen kanalászgatom a citromsárga levest, mi
közben átrohan a konyhán egy terepszínű teve. Még nem 
tudom, miről fogok írni neked, de talán majd menet köz
ben tisztázom. Még csak kanalászgatom a levest. Kere
sem, válogatom a hozzá illő savakat, tésztát, tartalmat. S 
mintha az egészhez komolyan kezdenék viszonyulni. 
Visszanyúlni.
lobban is lehetnék. Fél vagy egész sorok bukkannak fel az 
őshomályból. Talán a végére sikerül tisztázni, miről is 
akartam neked írni. Cimbáról, Figiről, Novák Misiről, vagy 
csak a Pipacs utcáról (78-ban jártam, Dezsővel, először a 
veszprémi Pipacsban). Igen, így talán jó lesz. Helyben va
gyunk. Én Veszprémben, te Groningenben. Mint valami 
koszos, molyos szakállú Cholnoky-legendák, csapdosunk, 
szálldosunk az alkonyaiban. A Bakonyról néha alászáll né
mi intellektuális rebbenés, mozgás az Óceánról, akárhon
nan. Szajkó Lókútjáról.
Előttem testmeleg víz. Citromsárga. Tulajdonképpen ez 
nyugtalanít, ez a tétova kanalászás, a szürcsölés, a lassú 
felszívódás. Hogy lehet ily átkozott klímaberendezés, ily 
pokoli égöv alatt megmaradni, vagy akár fennmaradni? Jó 
lenne választ adni, vagy visszaírni az egészet az őshomály
ba. Az utolsó sortól kezdve mind visszaírni, visszaküldeni 
a Jóistennek, vesződjön most már ő vele. Nyoma se ma
radjon írásnak, jeleknek. Visszaszámolni, visszabetűzni 
neki, mindenestül. Hogy nyomunk se maradjon. Bácska 
elveszett. Ellőttük.
Mi folyik itt szakadatlanul? Mi értelme volt, mi van? Mint
ha kihátrálnánk a létből, levesből. Mögöttünk terhes asz- 
szonyok jönnek lassú menetben. Visszafelé, de azért hala
dunk. Ami közeledik, tulajdonképpen távolodik. Egyik újvidé
ki rádiós kollégám évekkel ezelőtt heves vehemenciával 
okított egy Erdélyből Vajdaságba települt fordítónőt, hogy
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versben ilyen szót nem szabad használni. Tulajdonképpen 
igaza volt. Neki is írni kellene, vagy legalább visszahívni. 
Tulajdonképpen nem is tudom. Versbe való, vagy sem. Mi
csoda szó —  TULAJDONKÉPPEN kicsivel, naggyal. Vers
be, levesbe metélve. Betűről betűre: állítólagos objektivi
tás, ökölnyi koponyák, úgynevezett organikus próza. Tulaj
donképpen Fatimák és Morganák alá Boszniák. Vidéki hí
rek, hírességek, dunántúli édességek. Pontról pontra. 
Visszaszámlálás Veszprémből Groningenbe. Oda-vissza. 
Tanulni a megtanulhatatlant. Ami tulajdonképpen távolo
dik. Néha beúszik egy-egy háboríthatatlan délelőtt. Üres 
lapok. Lusta nyugalmak, kövér galambok a párkányon. 
Ilyenkor elölről kezdeni az egészet... Inkább hátulról? Az 
utolsóval, az utolsó előttivel. Vissza a műterembe. Vajon 
ennyi rútság ráfér-e a vászonra? Belefér-e a képbe? 
Felfogás kérdése. Akkor inkább zene. Valami prelúdi
um. Prélude, amit a legnehezebb meghallani. Igen, így ta
lán jó lesz. Szárnyalva az alkonyati szélfúvásban. Csa- 
pongni, várni a sötétkamrát. Zaj-csend. Most már minden 
fontos. Vérgyors áramlás. S ahogy az ősz letörli a hajszála
kat. Szitakötő, szarkaláb, pipacs. Látom a két égmagas kő
risfát, hallgatom az éjszakát. A telefonfülke zaját, a végsza
vakat, a csupa fontos búcsúszavakat. Figyelem a kirojtoso
dott szegélyű árnyak imbolygását, a sáska járást lélektől 
lélekig, a sehová sem torkolló létezést. A tompa gyászt. 
Nyakba szakadt törmelékeim, tüneményeim.
Visszajöttem. Emésztek, s nézem a tévét. Közép-európai 
délután foszlányok Novák Misi boltjában. Ahogy órái fölé 
görnyed, s szól a megváltó zene. Kívül, belül, CRY BABY 
CRY. Hitem veszett. Legyőztek a dögök. A szavak ősmo
dern törmelékek. Értelmet toloncol beléjük egy terepszínű 
teve. Híreket, rémeket emészt a gyomor. Hazugságokat lis
táz az éter. Körülöttem bonyolult bútorok. Bizonyos szóta
gok. Itt vagyok: valaki megcsavarta a vízcsapot. Vissza a 
műterembe, vissza a kezdetekhez. Tovább hátrálunk, leve
tem cipőm, forgatom nyelvemen a fagyos koccanású mon
datokat. Balácapuszta is elveszett. Aligha van megoldás.
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És nem tudni, min múlik majd sorsunk. A nímandok majd 
ítélkeznek, a sok tarhás hasbeszélő. Már annyi szépet 
összeírtak. Rossz a kefe, a levonat. Hamis a másolat, a 
kivonatolás. Nem vesz rólunk tudomást az új hullám. Csak 
surrog, muzsikál, mint Schiermonnikoognál az Óceán. Egy 
és más még hátra van. Nem élmény, csak kétségbeesés. 
Kimenni a divatból. Kanalászom a citromsárga levest. Már 
csak kanalásztam. Vissza, vissza. PLAY BACK. Keresni egy 
sötétkamrát, s leélni az életet. Ezen a ponton túl már min
denki hontalan. Amit őseink hajtogattak, abból már csak 
hájaskifli lehet. Egy asztalnyi földabrosz, amibe gyökerek 
eresztünk.
Veszprémből olyan demokratikus a kilátás, működik a va
lóságfinomító szabadvers. Működik a mechanizmus. Éle
tünk ráment erre-arra. Kalandra, rejtélyre, avas kolbászra, 
az irodalom történetére. Emésztünk. Bár már azt sem za
vartalanul. Földön futok, lazítom a pertlit, ádámcsutkám 
lenyelem, egyik lábam a másikra vetem, s alapvetően 
megváltozik testhelyzetem.
Elhal a melódia. A mozarti harmónia. Camera obscura. 
Odabenn bizonyára nagyon sötét van. Rettegett álom-se
regünk az éjszaka hádeszében kóborol. Most pedig itt va
gyunk. Holnap meg amott. Ha Veszprém, akkor Topolya, 
vagy Groningen.
Majd találkozunk.
Miről is írtam hát neked? Ahogy kezdtem, úgy végeztem 
—  mondaná a költő. Csak belebonyolódtam. Immár vég
érvényesen. Maradjunk ennyiben.
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