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ÉLNI MINDENNAP





Praktikus tanácsok

Tanulás után sok csúnya elmélet 
tapad az irhánk feletti bőrrétegre. 
Keveredésük káros elváltozásokat 
okoz testünk egyes részein.
Ezen azonban segíthetünk.

A legkézenfekvőbb megoldás a 
késes módszer.
A nagy kenyérszelővel, ami a 
konyhában van a harmadik fiókban 
balról, egyszerűen nekilátunk 
önmagunk meghámozásához.
A bőrdarabkákat a szemétkosárba 
dobjuk, a szemetet a szemetesek 
hétfőn elviszik és fölégetik.

Ugyanilyen hatásos még a 
sósavas fürdő.
A zománcozott kádunkban állva 
öntünk magunkra megfelelő 
mennyiséget a folyadékból.
Jól láthatjuk majd, hogy tűnik el a 
sok csúnya elmélet a 
kanalizáción keresztül, a 
főút mentén balra.
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A titok nyitja

Egész napos fáradalmitok 
estére pattogznak ki agyatokba, 
úrrá lenni a helyzeten lehet, 
ne busongjatok,

ugyan nehezen jut eszetekbe, 
kipattogzott agyatokba, 
de sikerülni fog, 
bizton állítható, 
be fog ugrani, hogy 
a stuff, 
a stuff
ott lapul a fiók mélyén, 
előkotorván, megfelelő helyre töltvén, 
fölhelyezvén vagy belővén, 
ízlés dolga,
de ha ez utóbbi a favorit módusz, 
célzás előtt
ne feledjétek meglapogatni a vérereket.

Most már 
ugye jó.
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A mennyiség istene

Az én uram a mennyiség istene, 
azt kérdezi,
mit hoztál az oltáromra, 
hány imát, 
hány tonna húst, 
hány kilós a fiad, Ábrahám?

Az én uram a mennyiség istene, 
kiszabja,
5 miatyánk = 1 fokos könnyítés a napi feladatokon; 
{5 miatyánk} * X = 1 * X fokos könnyítés.

Az én uram a mennyiség istene, 
megbízható partner a mindennapokban, 
ismerem a tarifáit, 
én rendelek,
ő szállítja a kért árut vagy szolgáltatást, 
számlát nyújt be.
Tiszta sor,
nincs átverés,
de nincs biankó csekk se.
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Elmetélés

Rosszul mutat a szőnyegeteken 
a három napja lemetszett lábköröm.
A nagyujjatokról vágtátok le,
próbáltátok, hogy ne
repüljön el a cifra szőnyegre -
mert a fene se
fogja megtalálni,
ha így jár a lábköröm - , de
elrepült.
Újfajta technikátok azt eredményezte,
hogy a körmöt már egybe’
képesek vagytok lemetszeni
a kisollóval,
nem kell nyesegetni,
ahogy régen csinálták őseitek
egy kulcstartón lógó
pedikűrkészlettel.
Most csak fogjátok, és 
körbemetélitek a bütyköket, 
felsérül a bőr, de legalább 
nem nő ki olyan hamar a szaru.
Jobb, mintha rágnátok, kétségtelen.
Egyetlen szimpla mozdulatsort alkalmaztok, 
jobbról balra,
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mindig jobbról balra haladván a köröm 
„hegyén” -  
mi másnak nevezzem.

Tökéletesnek hitt módszeretek egyetlen szépséghibája 
a szőnyegeteken található körmök sokasága.
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Évente a leolvasztás

(K. E.-nek)

Ha nekiláttok délután beindítani a folyamatot, 
forralni vizet, törni a jégcsapot, 
kipakolni a sok szemetet,
amit esztek: rohadó paprika, savanyú tej, konzervek, 
jobb híján,
áramból kihúzzátok, meglepitek
meleg vízzel a belsejét,
hogy megkezdődjön az őrjítő csöpögés.

Nincs tévézés, olvad a frizsider.
Nincs megnyugvás, végig a munka.

A nap (vagy inkább: az éjszaka) fénypontja, 
ha leszakad a legnagyobb jégtömb, 
és örültök, végre,
csak a padlótörlés maradt a bejárónőre.
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A rongy

(A. T.-nek)

Mindenki azt hiszi, persze téved, 
hogy bizonyos dolgok csak úgy vannak, 
ok nélkül, de cél végett, 
mint a törlőrongy például, 
ami majd kimosódik magátul, 
ha kell, ott van a fiókba’, 
naponta előrántható egy tiszta, 
mi az ma!
Aztán a tévedését belátván Mindenki, 
kénytelen rongynak nevezni ki 
kedvenc törülközőjét,
pedig azzal nem az edényeket szokta törölgetni, 
hanem a seggét.
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Miként jutok el a Telepről a Futaki 
piacig és tovább

A 6-os az busz. Jön a 6-os, megáll, fölszállok és leülök. 
Megy a 6-os. Egy táblán írja: 2-es, 6-os. Megáll a 6-os. Egy 
nő fölesik, két férfi leszáll. Megy a 6-os. Hegyesorrú lány 
ül mellettem. Egy táblán írja: 2-es, 6-os. Megáll a 6-os. Egy 
férfi fölszáll, két nő leesik. Megy a 6-os. Klepa fülü fiú ül 
előttem. Egy táblán írja: 2-es, 6-os. Megáll a 6-os. Két nő 
leszáll, egy férfi fölesik. Megy a 6-os. Dülledt szemű lány 
ül mögöttem. Egy táblán írja: 2-es, 6-os. Megáll a 6-os. Két 
férfi leesik, egy nő fölszáll. Megy a 6-os. Vastag ajkú fiú 
ül tőlem srégen. Egy táblán írja: 2-es, 6-os. Megáll a 6-os. 
Leszállók és fölülök a 2-esre. A 2-es az busz.
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GENOCID PERVERZNYÁK





Fecskék, menjetek haza!

Fecskék, menjetek haza!
Nem tesz nektek jót az itteni levegő.
Induljatok haza Afrikába, no nyomás!
Holnapra már nem akarok belőletek 
még hírmondót se látni!
Nem bírom, amikor nekiröpültök a biciklimnek, 
és bedarál benneteket a küllő.
Nektek is jobb lesz, no.
Nem fogok könyörögni.
Lőni fogok.
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Hé, macska!

Hé, macska! Minek neked az a farok? 
Hogy nyalogasd, vagy 
agyonüss egy egeret vele?
Miért áll most az ég fele?
Könyörögsz tán?
Félsz, hogy durva leszek?
Megvan rá az okod.
Ha még holnap is meglesz a farkad, 
belédrugok.
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KUKA-MACSKA-EGÉR

kukából nem lesz szalonna 
hiába bújik bele a macska 

kiugrik és megzavarja 
egércincogást hallana 

kuka helyett a templomba 
sikerül-e eljutnia 

betonból az egész járda 
macskakövön a kápolnába 

ugrik a macska 
látja a kuka 
megzabálja
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Előtte vagy után

Napfényben úszik a bál,
látszattár, gigacsajok prés előtti keringője,
lépegetnek a párok, vezetőre
lenne szükség, lesz majd később, este,
ha elhal a hőség, izzadás a lepedőre, jéghomok
ha lehűl, fagy,
bálkirálynál lábrálépés regisztrálva, 
nincs jobb nála, hát 
csődörök szerint a hierarchiába, 
ha már úgyis szürkül (vagy pirkad?), 
mindegy,
hűvös van, és nem baj, 
se ha lesz, se ha volt.
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Szelíd de Sade

Fületeket irónnal összefirkálni, 
ezt szeretném, lányok.
És akkor mihez fognátok, mit csinálnátok? 
Sikoltástok órán a tanár nem venné jó néven, 
meg minden: 
nem mernétek ilyet.
És akkor jönne a nagy hajatok közibe 
jócskán benyúló 
kék örökíró,
elérné a fejbőrtök, és teljesen, 
egészen kékre pingálnék ott vele mindent, 
hogy levegőzni se legyen képes pórusain keresztül 
a fejetek adott bőrfelületje.
És aztán már nem tudom, 
de nem úsznátok meg ennyivel, 
lányok,
mert -  tudjátok! -  
én vagyok, 
én vagyok
az örökírós fenomén!
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Barbárok

Az ablak,
amin keresztül néztem, 
hogy verik szét a pofád, 
kicsit maszatos volt.
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Az emberiség legjobbjaihoz

Ember, ki lombját hullajtó fának 
nem látja kérgét, 
bővizű folyónak 
molekulaszerkezetj ét.
Ember, ki földeket igáz le bőszen 
nem látván ziháló zokogását, 
de boldog szeretkezését sem 
a nép fiának, leányinak.

Hol vagytok, sok hős vitézek,
kik csak az időt múlatják hasztalan,
nem látják a barmok mellett
a pásztor kisunokáját,
kinek sóhajára dermedt csend a válasz.
Hol vagy, dicsőséges fejedelem,
megszabadítója mindeneknek,
vérrel fertezett leányanyák bosszulója,
megkínzott vének támasza.
Hisz nem szenvedhet tovább a pulya nép!

Hát Ember, mosd ki szemedből a ködöt, 
vedd észre, mire eddig nem pillanttál, 
tégy igazságot, légy bölcs lovag, 
nyíljék előtted végtelen látóhatár!
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r e n d k ív ü l  jo a l l a p o t





Lebombázott infrastruktúra

(A áron Blummnak)

Mi az ábra a dombvidéken,
gyúlnak-e még ki
Kishegyes fényei,
mint a régi szép időkben,
mikoron találkoztunk az újvidéki vonaton
-m ég  jó,
különben a végállomás számodra Zmajevo -, 
adtam kölcsön a jegyre, 
de te, furcsamód, sört fakasztottál belőle, 
limenkásat, rozsdásat,
kértél egy szál Classicot egy szép lánytól, mert cigid
-  ha nem is mai
érvekkel indokolható okok miatt, 
de -  nem volt, 
kérsz? -
kérdezted, de a cigiért/-től reszketett a kezed,
úgyhogy azt nem vontam meg a szádtól,
mint fecskemadár a falatot tenmagától,
csak a sört konzumáltam vígan én is,
két vagon köziben, röhögve a locale-on,
ezek Kishegyes fényei -  mondtad
(hm, nem egy Pest),
pedig ki gondolta akkor még,
hogy a Horvi nemsokára
amott nyomja magába’ a felest.
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Szóval gyúlnak-e még Tesla apánk körtéi, 
mert mi itt, Topolyán, Kishegyestől távol, 
tapogatva térünk haza a kocsmából.

(Topolya, 1999. május)
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Juris

Én támogatom hazámat, dicső éllovasát civilisatiorum. 
Az utolsó csepp véremig támogatom gaz, mit gaz!: 
sovén disznók elleni actiorum.
Védem, megvédem, nem bírnak semmit ellenünk; 
agressor bonum civilis.
Hóhér, monstrum, idióta ellenség, 
összefogunk ellenük, mindenki ellen.
Bocsássuk meg nékik 
testvériségünkkel az ortodoxiában, 
nem tudják, mit cselekszenek.

Én biztosítom hazámat, 
hogy harcolok érte, megvédem mindenkitől, 
lőhetnek rám hidrogénbombát, ha kell, 
én túlélek mindent, hazám is túlél mindent.
Az ellenség -  a faszfej, faszszopó -  
meglakol, bűnhődik majd.
Eljön az idő, felelni fognak mindenért!
Én megvédem hazámat, az egész világot is, 
én és a barátaim, sej-haj, az egész világot!

(Szerbia, 1999. március-június)
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Csalódik a népében

Szerettelek, büszke szláv népem, 
uralkodó kódodba beépülni 
készen álltam én, 
de hülyeséged undorítja énem, 
elképedve nézem, 
büszke faszságod mily buta.

Büszke faszságod mily buta, 
hülye vagy, ó, ostoba hülye! 
Tévelygésed mégis 
érdeklődésemre tarthat számot, 
hiszed-e? Nem is kérdem végül is. 
Nevetséges, miket gondolsz: 
ágálsz csak, de szétbasszák a szádat. 
Hiába, babám, fogd fel végre, 
mindörökre 
vége, vége, vége!

(Szerbia, 1999. március-június)
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Önvédelem

X-ék úgy tudták, készülnek valamire ellenük Y-ék.
Ezt hallották múltkor valakitől.
Meg ilyeneket beszéltek a faluban is.

Y-ék úgy hitték, forralnak ellenük valamit X-ék.
Mintha halkabban köszöntek volna legutóbb az utcán. 
Alig hogy köszöntek egyáltalán.

X-ék nem értették, miért akarnak ellenük támadni Y-ék, 
amikor eddig oly jól megvoltak egymással.
Tavaly is segítettek az antenna beállításában, 
néha kávéra is átjártak.
De mostanában ez valahogy elmaradozott.

Y-ék csodálkoztak, mit véthettek X-ék ellen,
hogy ilyen ellenségeseknek tűnnek az utóbbi időben.
Mintha teljesen megbolondultak volna ezek az X-ék.
Már attól kell rettegniük,
mikor támadnak rájuk gyáván, az éj leple alatt.

X-ék úgy gondolták, jobb lesz felkészülni 
a legrosszabbakra is.

Y-ék úgy vélték, még mindig jobb, 
ha támadva védekeznek.
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Ideálszerepek

És akkor mondjuk én vagyok a katona, 
az ütegem élén ha jönnek, 
lőni löveget ellenségre, 
nem jönnek viszont a könnyek.

És akkor mondjuk én vagyok a dezertőr, 
gatyámból fehér lobogó, 
amcsi fiú ha szól: hey, look at this, 
rab nem kapni földimogyoró.

És akkor mondjuk én vagyok a civil, 
bomba hullóban őszülő fejemre, 
végső lehátrálás a dühről is, 
égetett szesz csúszik az erembe.

(Topolya, 1999. március-június)
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A romániai változásokra

(...)
Népharag, minden széjjelmene, 
készenlétben az elnök helikoptere, 
ismerős Dácia, 
a román diktátor fia 
kaviárba pisái.
(...)

(Szerbia, 1999. július 14.; december 23.)
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KINEK VAN IGAZA





Zénón eljut A pontból B pontba

(Szakmány Györgynek)

Mely szóval veszi kezdetét 
a kibaszottság érzése vajon, 
ha szétszartátok a tűréshatárt.

Mely mozdulattal veszi kezdetét 
a tettlegesség vajon, 
ha beverésre vár tejporos arcotok.

Mely szóra, mozdulatra váltható 
a béketűréstelenség vajon, 
mert csinovnyikra, csicskásra 
halál vár-e vajon, 
megérdemelt, erőszakos, 
nagyon, nagyon, nagyon.
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Kivégzés előtti tor

Annyira szeretném látni, 
hogy sivalkodva, mint egy disznó
-  mint egy büdös disznó, ami vagytok - , 
remegve vonszoljátok magatokat
a mocskos padlón, 
hogy NEM, 
hogy NEM AKAROM, 
hogy NEEE!,
hogy visítva ellenkeztek, de 
nem tehettek
-  végre! -,
semmit sem tehettek már.
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Árak

Van egy alak.
Tesz-vesz, buzgó.
Mások is, de ő másoknál is nyilvánvalóbban. 
Látja ezt a barát, látja ezt az ellenség. 
Minden a maga helyén: 
a jó, a barát hatalmon, 
a rossz, az ellenség ellenzékben.

Aztán a fordulat.

Az alak csak néz.
Olyan hirtelen történt minden.
Az ellenség szól hozzá:
„Meghalsz a baráttal együtt,
VAGY
vagy téged meghagyunk,
SŐT
sőt magasra emelünk,
DE
de akkor értünk teszel-veszel ezután. 
Mindent csak értünk.”

Az alak, lehet, hogy vívódik.
Az alak, lehet, hogy mérlegel:
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I. meghal 
vagy
II. VAGY-SŐT-DE.
Az utóbbit választja.
Igaz hogy így DE, 
de
legalább SŐT, 
sőt,
ha nem ő,
akkor lett volna valaki más, 
rosszabb nála.
Ő viszont legbelül majd jó marad.
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„Másként nem lehet ebből megélni”

(ff. Gy.)

Ars poeticáktól megcsömörlött valónk,
pusztuló kialakulónk,
elkötelezendő készség,
csak a meghatározott irányba dőlő merészség.
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ITT A VÉGE, VILÁGBÉKE





Naptár

Január

Hó nem esik már 
soha már, soha már, 
károg a holló: 
kár, kár, kár.

Február

Olvad a hó, ha 
mégis esett, 
árvíz pusztít, 
gát szakad át.

Március

Rügyfakadásra 
jön a fagy, jön a dér, 
nem lesz kikelet, 
nem lesz még.
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Április

Nem tavasz ez még, 
játszik az ég, 
egymást váltja a 
tél, nyár, tél.

Május

Jég veri el a 
herést, a vetést, 
májusi jég -  
aranyat ér?

Június

Izzad a hónalj, 
zöldül a táj.
Itt a nyár, itt a nyár! -  
ujjongjál.

Július

Strandon a kislány 
pancsol a vízben, 
olvad a sarkkör, 
fullad a kislány.
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Augusztus

Kánikulába 
a szív belerekken, 
hőguta végez a 
betegekkel.

Szeptember

Erik a szőlő, 
olvad a háj, 
nagytakarít, 
kaszabol a halál.

Október

Szürke a város, 
ködbe borult már, 
mindenhol csak a 
sár, sár, sár.

November

Szélsziszegéstől 
harsog a tér.
Szél fut a réten, 
bősz, vad szél.
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Fogvacogásban 
hűl ki a vér, 
metsző széllel 
jön a vég, jön a vég!

December
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Válságstáb

Egyre jobban fekszik az élet 
vándormadarak mennek 
távol közelebbre.
A madaraknak is fekszik az élet 
látszik az egeken félnek mennek 
messze közelebbre.
Nő a szemükben a válságérzet 
stábokat hoznak létre mennek 
sokkal közelebbre.
Távol van a jó.
Magukkal viszik a fekvést 
stábokban a teremtést 
hol a korona.
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Rádöbbenet

Mert nem végtelen nyár, mit megérsz 
-  tovaszállsz.
Szétrobban az acéltested, 
nyarat már csak a porcogod vél 
még egy ideig.
Ez lesz a veszted... 
mindkettőnké.
Katitól kitelik.
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V ándor-hangya-lét

(Mikor a hangyák délre vonulnak, 
közéig a jégkorszak, a jégkorszak.)

Vöröslőbarna csík fut át 
a világ vájatán, 
repedésekben lépdelve 
nem lát már 
akadályt 
az élet értelme 
helyett.

Fontossá válik a puszta lét, 
a másnapi kérő kézért kérő kéz, 
megtettünk mindent a 
tegnapért,
és széttárt vallomásaink 
zokogva csigáznak a 
hangyák vonulásán.
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A róka

(Sz. E.-nek)

Történetet fogok mesélni. A rókáról. A róka 
volt az egyetlen vörös állat a vadonban. Min
denki csúfolta seggszínű színe miatt, okából ki
folyólag. Farkát csóválva járt föl-le a vadonban, 
kurjantgatott, óbégatott. Lassan kikezdte az 
enyészet, lassan elrohadt fél teste. Ekkor már 
csak két mellső lábával csóválta megmaradt testét, 
pszeudofarkát. Nők jöttek vele szembe. Csúfol
ták seggszínű színe miatt, okából kifolyólag. 
Pszeudofarkát csóválva járt föl-le a vadonban, 
kurjantgatott, óbégatott. Lassan megette az 
enyészet, lassan elrohadt maradék fél teste is. 
Ekkor már csak pszeudotestével csóválta pszeu- 
dolényét. Férfiak jöttek vele szembe.

52



Üveges vagy aranyműves kereskedő

Üveges vagy aranyműves kereskedő
rám vadászó timek jönnek
szörnyű szájuk égtelenül elgyönyörül
láthatatlan metélésem
viviszekciós tromblon
viviszekciós tromblon
metélt tészta gyöngytyúkleves
vér a tejjel megy
nyeltetik a tömött kácsát
sert inni se ser very well
izmáeli szabaktáni
rézmán fülöp véredénye
ne szénsavas üdítőt ne
tejjel-mézzel-vérrel együtt
ki vágta le mért nem hagynak
békében lenni enni jót sjól
hasztalan dáridó mélyhegedű
táncol a sok nemes együtt
téglafa vérpala könnyek
kell a sok erdei szőlő
vétkezik medve a fákon
satnyul a tócsa ha márna
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kerekre sikeredett dombok 
hűs folyamok lombok cserjék 
medvék mézet meregetnek a tóból 
egerben a jó bor a nyáron 
eljöttem oda menni 
készülök én tülök 
szűrök védák
keszkenőben sok rák tumor 
piros kicsi a sziklát falja 
berlinben a titkok farmja 
nyolcvanas vége én ma vagyok 
valahol 
valamikor

szétfeszülő húr kinyúl egy nyelv 
viviszekciós tromblon 
viviszekciós tromblon 
elemésztő heréit lyuk 
örök bitorlókat a szemetet a szókat 
mind kitoljuk az utca szélén 
táncomat a tangó ropja 
szeretlek uborka torta kék 
batiszt inges albán pék 
neked van igazad 
valahol 
valamikor

kórházban a spricces spriccem 
ha semmilyen határt 
nem tudom mikor
abbahagyom elég hiába és hazugság
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mámor de nem megoldás 
holnap megjön majd az oltás 
vénába vénába spricckoktél 
írnám de nem hiszem hogy jól esne 
a vérnyomásom az emeletre 
gyalog szétszélednek az angyalok 
izmáeli szabaktáni 
cadillacnyi arabeszkek szextett 
paradox vetekednek 
merkátor álli elli 
szétforgácsolódó öreg a tetőn 
lószőrszaggató flótás táska 
mulatás kínzás ma már ma 
tutáliber tutáliber 
keretekbe vetik a testem 
meghatározott időre 
szertemegy vélem előre 
nem faragott szobrot szarkalábon 
forog a házam fenyőfabélben 
ég a hegy és vele a tetőn 
összeállt a tím tetőről tetőre 
tetőről ugrálnak előbb hánynak 
füstöl a szél a tűz parazsat 
a tenger alant 
újra és újra a kérés 
izmáeli szabaktáni 
tehetetlen káuboj munka 
zafírelán fenyőfa hurka 
véres a pallosom 
szertemegyek kettőig se tudom 
mi ez a teknő rézmán fülöp
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keszkenő fehér hideg vas marcipánfa
kenyér a majom torkára na
szép mondhatnám
az egész egy vagyon
aranyműves kereskedő
baj ez mért baj ez mért baj ez mért?

kettőt fordul a vessző pont 
vagy csak az ég 
fölemésztve hol a határ 
hol basztuk el anyu.
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Úgy elvanság

A poéta a seggén pattanásokat nyomogat, 
poétikus aktus aktus.
Papírját égeti, böfög a vakvilágba.
Hallja a felesége hangját. Nem emlékszik.
Főleg semmire nem emlékszik 
délelőtt. Poétikus aktus
Labdakosz származását vizsgálat tárgyává tenni. 
Idegen. Piszkálja az orrát a poéta. Bányászik 
sok anyagot a vakvilágból a napfényre. 
Csillogtatja elméjének takonydarabkáit.
Nem csoda, ha nem emlékszik.
Napfény világítja át. Labdakosz unokája.
A felesége hangoskodik reggeli előtt, sajnos.
A rádió beszél, bányászcsillagok a sótól.
Sztrájkol a poéta. Semmi miatt, 
nem emlékszik, miért is. Hangos öklendés 
a világ, ilyen a böfögés is. Elrontotta 
takony prizmájával a napot.
Éget nappalokat, emlékbe adja. A poéta 
a seggén csodálkozik, egyre furcsább ez az egész. 
A böfögés sem jön le. A feleség 
a rádióból kíván jó éjszakát.
Nem emlékszik a nappalra.
Reggeli helyett pattanásokat eszik a
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vigyorgó bánáti táj. Lecsapódó tartomány. 
Idegen. Égeti a papírokat, 
rosszak. Véget ér a muzsika.
Aktus aktus. Befejeződő poéta.
Minden olyan emlék.
Nyomott pattanások.
Változó idegenség.
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HOLNAPTÓL ÍGY





Saul második levele Aaronhoz

Drága Blummhold Barátom!
Hol a teremtésben a hiba?

Amikor először vitatkoztunk, 
személyeskedtél, kárhoztattalak, 
másnap a fürdőben találkoztunk, 
pontosabban a nyilvános tusoló alatt, 
törülköző-fügefaleveledet szemérmesen 
a nemzőszerved elé tartottad, 
úgy mondtad:
„ Mi lenne, ha ma este esztétikai szempontból vitatnánk

meg a tegnapi témákat?” 
Esztétika! -  mikor ejtetted ki utoljára e szót? 
Szétzuhantunk, mint kioldozott vesszőnyaláb.
Bírsz maszturbálni japán pálcikást otthon.

Drága Blummen Barátom!
Hány éves vagy, és hány éves vagyok én?
Mióta nincsen Dombság-hazád, 
mióta vagyok földönfutó szökevény?

Régmúlt idők...
Ha újak jönnek,
találkozik-e még két múló árny,
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vagy a szörnyek marcangolják szét 
a fajanszlapok reklámszövegét?
Csupa megválaszolatlan költemény.

Mondd, hol van a teremtésben a hiba?
„Micsoda az igazság?” -  kérdéd pilátus szerént.
Hát én válaszolok:
nem én magam vagyok az,
mint ki nem válaszolhatott az adott kontextusban

Pilátusnak.
Ő nem tehette, hisz Ő maga volt 
AZ
Én nem sumákolhatok:
A teremtésben a hiba -  
A TEREMTÉS maga.
(és ne viccelődj, hogy nyugodtan tegezzelek, meg ilyenek)
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Rosalyn sírja

(P-hez)

Rosalyn betömi a kulcslyukakat, 
nem jöhet be fény, varázs, 
haja tenger akarás, 
szíve lágy szappan.

Hegycsúcsnak zöld peremén 
mohalépcsők ajtajait zárja, 
Rosalyn a hangot várja, 
szíve varázstalan.

Simogató örök világtalanság 
ölelőbársony várban, 
sötétfekete sárban,
Rosalyn szíve halhatatlan.
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Védekezem

Könnyű préda vagyok, 
nem védekezem.
Asztalom mellett egy palackot találsz, 
aznapi ivóvizem.
Mérgezd meg!

Gyere velem szembe 
sötét sikátorokon, 
kövess, üss le hátulról, orvul.
Ha akarod, megteheted.
Könnyű préda vagyok, 
nem védekezem.

Nem vagyok parafenomén, 
nem ismerem a harcművészeteket, 
öklöm nem csap nagyot.
Ha veled álmodom, 
én víz alatt vagyok, 
ilyenkor ütnék: kapálódzom csak, 
lassú vagyok, ügyes vagy.
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Nyitva az ajtóm, 
jöjj, és dobj a hátamba 
nindzsacsillagot.
Könnyű préda vagyok, 
nem védekezem.

Itass le, tépess be, szívass túl, 
mindenre rászoktathatsz.
Bassz jól ki velem. 
Megfertőzhetsz betegségekkel, 
köpj rám egy influenzásat, 
nem védekezem.

Robbantsd rám a lakást, 
eressz belém egy sorozatot, 
nyírd ki a családomat, 
gyerünk, mindent bele! 
Könnyű préda vagyok.
Nem védekezem.

65



Csak ülni nyugodtan

Csak ülni nyugodtan, 
feküdni az ágyon,
Tori hangjában az Úrnak átka. 
Lassan jő, belopódzik az álom, 
s huss!, szétoszlik a görnyedt háton.

Csak ülni nyugodtan, 
feküdni az ágyon, 
apró ördögök fáklyát lopnak. 
Időnként nincs mi ki
zökkentsen a nyugalomból, 
üt-ver a szív, majd halkan koppan.

Csak ülni nyugodtan, 
feküdni az ágyon, 
öregen, remetén, megkopottan, 
hallgatni a semmi zizegését, 
alvó aggyal, félredobottan.
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Inadekvát, plasztik

(O. K.-nak válaszképpen)

Hogy lehetne őszinte a plasztik? 
Rossz kérdésben roncsolt szöveg, 
plasztik húsban plasztik csövek, 
rothadt bélből gyémánt kövek.
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Egy a konglomerátumból

(F. K. igazára)

Én, a fakó kis kavics, 
parton csiszolódott üveg, 
átlátnak rajtam a városi lányok, 
piszkos titkokat rejtő közeg.

Én, a lepattintott kövecs, 
felnégyelt, formás alak, 
bomló agyú förtelem vagyok, 
hiányoznak belőlem a szavak.

Én, az elvetett göröngy 
megostromlok minden várat, 
az lenni, ami vagyok, 
ragacsos sár ha szárad.
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Alkudozom a Jóistennel

(Háy Jánosnak)

Alkudozom a Jóistennel: 
majd ha megadatik, 
hagyom abba.
És nem adatik meg.
Nem adatik már századok óta.
Éjt nappal követ és nappalt az éj. 
Hiába mondja a Jóisten: 
előbb hagyd abba, majd utána... -  
és nem folytatja.
Nem mondja: ...utána megadatik. 
Nem mond semmi mást.
Éjt nappal követ és nappalt az éj 
már századok óta.
Alkudozom a Jóistennel, 
mert nem mondja: megadatik.
Ő ráér, én folyton kérek;
Ő halhatatlan, én soká élek.
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Holnaptól így

Szürke hivatalnokká lettem, 
mint egy megtépett sziámi harcos, 
kifakult bennem a lila, narancs, azúrkék. 
Példás, korrekt: semmilyen lettem, 
az árnyékom vagyok a falon, 
megkopott agg köpeny.

Titkon, rejtett zugokban élem ki 
az ocsmány bűnök minden halálszínét. 
Alszent imát mormolok az ágyban, 
kérem az áldást, bár tudom, 
a bűnhődés jár osztályrészemül.
Kihez szólok egyáltalán?
Kivel van egyezségem?

Nem érdekel!
Csak vissza, vissza már!
Élni, élni, élni, 
szétverni a maláj hadakat, 
szétverni a szürke falakat, 
szétverni az álszent szavakat!
Kitörni, élni, szeretni!
Holnaptól, így.
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Összkomfortos szoba

Hogy mi van az ércfal mögött, 
ne derülhessen ki soha.
Álljon itt kikezdhetetlenül, 
ne találjon senki gyémántfejű fúrót, 
rejtse el mindet az öreg Isten.

Hogy mi van a kőfal mögött, 
ne derülhessen ki soha.
Álljon itt lerombolhatatlanul, 
ne találjon senki légkalapácsot, 
rejtse el mindet az öreg Isten.

Az, mi van az üvegfal mögött, 
csak be ne törhessen ide soha, 
maradhasson meg az összkomfortos szoba, 
bocsásson meg nekünk és felejtsen el 
mindent az öreg Isten.
Maradhassunk mindörökre ostoba, 
unalmas lények,
csak ne újra megtért lelki szegények 
legyünk, inkább élvezkedhessünk 
mindörökkön-örökké, 
ámen.
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Most itt szépen

Most itt szépen leállunk.
Veszünk egy nagy levegőt, 
eltátjuk a szájunk, 
hátha a halál kihátrál rajta.
Keretbe foglaljuk a nevünk, 
mire kisül a véreshurka, 
már nem leszünk.

Most itt szépen leállunk.
Fülünkbe dugót teszünk, 
szánkba pamacsot, 
nyakunkba a világot.
Ami volt, majd lesz másnak,
itt most csatornát ásnak a kubikosok,
lesz min lecsordogálnia a nyárnak.

Most itt szépen leállunk.
Fölvesszük az esernyőt, a pecabotot, 
és kihátrálunk 
a Nagy Tavak mellé.
Halakat etetünk be, 
környéket népesítünk, 
hátha köztünk van a gyáva.
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Most itt szépen leállunk. 
Boldog, aki érti, hogy 
működnek nálunk a 
lebenyek, nedvek, 
kirakatba tesszük a fejeket, 
a tetveket meg agyontapossa 
az oszlopnyi had.

Már nincsen vágyunk semmi, 
hát leállunk, és megyünk 
esernyőt meg pecabotot venni.
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HOZZASZOLASOK,
VÉLEMÉNYEK





Gúnyolódó felezgető

írok én egy verselemző 
Tetszésének megfelelő 
Szabályosan rímeltetett 
Ütemező szörnyeteget.

Magyar vers és ősi forma 
Térjünk vissza a kőkorba 
Szerezzünk be agyagtáblát 
Véssük bele a kokárdát.
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Re: vers

Mivel kifundáltam: 
verset irok,
rím alá rendelem a szót 
én tökfilok.
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ÁCCS

(Károly bácsinak -  születésnapjára)

Le akartam írni, hogy 
ÁCS,
mert mért ne akartam volna,
éppen másoltam valamit, könyvből lapra,
és ez jött sorba, hogy
ÁCS.
Nyomtatottan kellett írnom, mert emígy már 
olvashatatlan a kézírásom.
Eljutottam a C-ig és megtorpantam.
S-t kellett volna írnom, de 
nem jutott eszembe, 
hogy is kell azt.
Hol kell kezdeni, lent vagy fönt, 
egyáltalán: ha fönt is kezdem, 
merre folytassam, 
merre húzzam az irónt.
Ah, meghülyültem,
egy hajszálér elpattant az agyamban,
gondoltam,
ilyen nincs, hogy csak úgy 
ne tudjak leírni egy S betűt,
(moSt iS SikereSen S-elek), 
eddig még mindig sikerült, eszembe 
se jutott volna, hogy ne sikerülne.

79



Nem, ez nem lehet, gondoltam,
mindezt sokkal rövidebb idő alatt, mint hinnők,
és mégis nekiveselkedtem.
C lett. C betű újra.
S helyett.
Gyorsan átfirkáltam, és leírtam egy S-t.
Valami félelmetes gyorsasággal 
korrigáltam, noha 
a C átfirkálásába 
beleszakadt a papír.
Látod, gondoltam, megy ez neked.
De azt a C-t nem felejtem el.
Azt a C-t aztán soha.
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„A királynét megölni nem...”

Sokat gondolkodtam.
Egész éjszakákat nem aludtam. 
Törtem a fejem, dönteni kellett 
volna, de még ma sem 
tudom, hogy jottista vagyok 
-e.
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Permutáció közönyre

Közöny a grafikonok iránt.
A grafikonok iránti közöny.
A grafikonok iránt érzett közöny. 
Közönyérzet a grafikonok iránt.
A grafikonok iránti közönyérzet.
A grafikonok iránt érzett közönyérzet.
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Hume megőrülne

Ahhoz, hogy öt óra legyen, 
föl kell jönnie a Napnak, 
föl kell kelnie a papnak, 
föl kell állnia a fasznak, 
ki kell nyitnia Pashtriknak, 
a péknak.
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Amikor

Amikor Coca-Colát iszom 
(néha veszek), 
mindig rádöbbenek, 
vannak még igaz értékek 
a világon.
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