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„ . . . mosolya az állítólag eredeti Mona Lisáról készült má
solatról festett másolaton látható mosolyra emlékeztetett”

(G. Grass: A bádogdob 612. o.)





SZÖKÉS A BELSŐ ZSEBBŐL





SZÖKÉS A BELSŐ ZSEBBŐL

honnan tudom majd 
kihúzni magam 
ahova beraktak 
hol retesz minden többlet 
melyet a papír magába zár 
a sarki bódétól a piacig halló 
zsivajjá morzsolt kiáltás
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FÉLELEM

miképpen bergman is 
megérdemelné hogy 
kékre tapossák

miféle tett meglopni
elrabolni mondván
néhány évtized
számontartása csak úgy
mint mindenféle idült
találmány kerék
giacometti ionesco braque
évezredekbe mélyülő fúrógép
légkalapács beszéd
fejbe vert rajzszögek
a halál pillanatának
kiküszöbölése végett eltulajdonítani
néma szájakról a szót
a sikolyok suttogását
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GÖDÖRBEN

a gödörben
bevert orral
horzsolt könyékkel
mászkáltak sündisznók
csak tű és szalonna
bordáik közt vagy
nyelvük alatt őr
tintásüvegbe mártott
afféle senkinek sosem ártott
konyhai gyakorlat nélküli ravaszságok
nincsenek már tejesüvegek
madártejek forradalom
tejport az üzletben
bárki vehet megfelelő
pénzért tartósra szabott
cipőkkel együtt
divat szerint egyenruhában
az ellenség helyett nátha
önmagára lőve
elesve az ágyban
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A KULCS

kész a tea
hogy a benne izzó forróságot 
testembe juttassam be 
minek
melegével olvasszam ki
zárból a kulcsot
hogy magamhoz vegyem
hogy nyíljak ki a zárban
kétágyas magánzárkában
burjánzó üvegházi növények töve
mint természet
jók között a jobbik
nem látható
található sehol
biztonsági szelep
aki nincs velünk
az ellenünk hasonló
nikkelkalitkába zárva
mint két aranyhörcsög
tenyésszen a szép
egymás fejére hágva
lépésről lépésre jutva el
lépésről lépésre nyúlva el
a sáncok övezte várban
lépésről lépésre a rejt vény új ságban
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KITÉPNI

kitépni
míg kitéphető 
a tölgynek töve 
a lágy hajlatú hölgy 
kinek öle mi más 
szakadékba szakadt 
el minden asszony barát 
vagy hozzá hasonló 
pajzs kopj a szekerce 
egy meszes verembe 
a kilépés pillanatában 
újra belelépve a szarba 
a történelmi idegsarcba

ég veletek
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BOGARAIMRÓL

e duruzsolás a fülben 
méhecske talán 
vagy darázs
pengéket fényező akarás

tudni volna jó 
mily erő motoszkál 
e kicsiny testben 
hogy lódítani bír 
hogy lódítani bír-e 
pöffeszkedő szörnyek hasán 
földből gyöngybe törni 
vagy teríti
derekán a széles övét széjjel 
maga alá az ár
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VÉGÜL

cipelnek hátukon orgonát
súlyomtól görnyedő piaci kofák
amint májusban virágba szökök
nézzenek adjanak vegyenek
békét zenét és trombitát
kihúzott sztálin-orgonát
lábatokhoz fektetve
örülök hogy ilyen szépen összejöttetek
ebben a kis kertes házban
együtt látlak benneteket
s belopja magát köztetek a világ
mint tíz kicsi néger
utolsó elrendezésem
mielőtt magamra s rátok zárnám a termet 
a felém forduló figyelmet
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PRO ÉS KONTRA

mint kosárból szétgurult alma 
ült vincia a szarba

talán arról hogy nem 
köszönöm jól vagyunk 
minda- és -emellett 
földem folyom legelni jóm 
az asszony hatot ellett 
többé-kevésbé 
répa retek s egyéb 
ha gondoljátok 
nézzetek belém
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ERGO VIGASZ

soványabban már nem 
tántoroghatott volna be 
amikor elérkezett az ideje 
az ajtó szárnyai között 
melyek ugyan emeletiek 
mint a rend 
és választottak
minthogy más nem volt választható 
a megolajozott nyikorgás helyett 
a kéményen ugrott be 
végül is némi kerülővel 
pascal
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GYUFÁNÁL





ALTATÁS

(utasítás légycsapóhoz 
és más simítóeszközhöz)

megválva minden fegyverétől 
a böllér
ököllel csapta agyon a halat 

kivert fogai
külön-külön sztaniolpapírba csomagolva 
darabáru rántott hús

hullákat ne dobjunk a kútba 
vödörben feljön lebeg 
szomszédba kell vízért menni

kezünkön meglátszik a heg
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ÚSZÓMESTEREK FULLADÁSA

petrezselyembe
bújva
dzsungelszín zakó
nálunk vállunk jó
mi fő mi fő
fazékban zöldség
répa só víz-takaró
petevezetékünk a
beoltott szó rendes
helyeken gránitból rakva
hajlítatlanul a
hajlongás veszélyeinek
elkerülése az önkéntes megadás
fejhez csapott forgópisztoly
lehetőség colt ja  csak
gumicsizma talpragyák
közben a fagyialtos
csengőjére figyelni az
egy málnát a
kettő mérget jelent
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EGY VAKVÁGÁNY RÖVID TÖRTÉNETE

bakternak született 
és kezére állt 
bármennyire sajnálta 
konvertibilis virág 
legyőzött meggyőzött 
sosem lesz ügyfelek 
mélyépítő munkán 
menyegzőn szédeleg 
meggörbült lábakkal 
karó egyenesen 
mondják is rá
cövek szép lányok társaságában
sír csak nagyokat
szelíd idegenek naponta
kenik haját
öreg az úristen
kendőben tun
vállamon neheztel
szép lassan felfúvódva
hasam reped
meg-megállva
minden hasadéknál
hátul kiálló
vérerek vágódnak térdemhez 
mintha csak véletlenül 
ütődtek volna 
oda vissza
teniszezők visszhangjai
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A KOVÁCS BÁNATA

a kovács bánata
napról napra nőtt
ahogy verte patkóba
karjából az erőt
színe szava változott
estéből délelőtt
lett patkóból
sörét illata
járta be a levegőt
s a kovács
műhely szaga
terjedt tova
mint orgona
sípjain kupié
az asszonyok illata
más helyzetben
félne a postás
kutyák csaholásától is
ránézésre hervadt virág
ok a hervadásra
kéj két kanál cukor
egy csésze herbateába
úszva edződve
készülve csatára
kártyában a leszámolásra
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EGY KIDOBÓLEGÉNY SZÓNOKLATA

amikor az ablakon kidobtam
sikoltozott maca
korai még korai még
szárnyamnak nincsen illata
repülés közben
nem tud követni senki
még vissza kéne menni
abba a pincelakásba
honnan három emelet nyílik
a feneketlen mélyig
érni keltetőben
tetten a tolvajt
ki újságból vágott ki
apróhirdetésben
kitűzött világbéke dátumai
megbetegedések miatt elmaradnak
jegyeink visszaválthatók
retur szerelem állomásai
melyeken vonatunk
ágyékba sikló gőzös
hol megáll hol nem
biztos ami biztos
keményítve ingeink
hogy legalább látsszon
bennünk nincs félelem
macát kihajítva az ablakon
farzsebben győzelem
torkon leszorítva
tengernek zárja az
hánykolódva mosdóban
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mintha ágy volna 
tüzet eszik aki nem beteg 
pörkölve melledet 
parázsnak szikrája 
nem lány nem fiú 
guillotine alatt is 
magára sújt 
a nyaktiló
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ÖSSZEGEZÉSÜL

hol ér utol 
minket az 
ki nem futott ki 
fazékból a vigasz 
íze más helyen 
podravka leves 
készétel győzelem 
alkotásunk a szabadkai 
november 29.
felmelegítve mindenkire vár
fóliában székelygulyás
e csontokat
alaposan rágva le
dózsa jobb keze
hogy kerül ide
számba be
s ki mozgatja ujját
nyelvem tövibe
egy pillanat alatt
lenyelve azt
ki nem figyel
beírni az iskolába
más helyett
sikoltás gyönyöre
sikerült be
az éjjelibe
lepkékkel keringve
annyira más
e torokgyulladás után
újra torkotoknak esnem
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ebben a rókalesben 
mi szűk is
s ahonnan medvékre lestem 
s lett
néhány veréb 
egy nyúl 
két fogoly 
testén fogás 
ölelkezés és rombolás
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GYUFÁNÁL

vizem kifolyt 
vizet iszol
keréknyomból poshadt esővizet
monarchiabeli katonák
hátukon mi
ejtőernyő lyukas
tüzér volt a megboldogult
cipőjén örökké érzik a szag
szagold meg talpamat
talán csak nem ástuk volna el vele
bakancsa szemfödele
mellé fektettük csövét
(sovány kaliber)
kecskéjéből úgy kellett kiverni a tejet 
hát így élünk drága feleségem 
különösebb újság nincs 
csókol férjed bandi
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MIT IS

nincs ki megkönnyítse
ahogy nem volt
s nem is lesz bizony óvakodj
a kavargó habok
mint könnyebb
elmossák mi megmaradt
mi nem is létezett
csak létezhetett volna
a zománcos lavórban
melyről igyekszem elhinni hogy van
hogy mosakodhassam ugyan
majd a vájdlingot költjük meg legközelebb
hátha nem csak beszél
hanem felel
mindarra amit kérdeznék 
ha lenne kitől és ha merném 
ilyenre kreáltál és most milyenre 
vernél csak ütnöm kellene 
először háttér 
majd szereplők szerep 
s a konfliktus el ne feledtessék 
a postásnak soha nem jön levél 
és mégiscsak várja valaki (én) 
mit is mit is
hogy orromra repül egy légy
amelyről elhitetném hogy magam varázsoltam oda 
de egyben azt is hogy önmaga választotta ezt 
amely se nem vers se nem próza 
amely lekötözve sincs de elengedve se 
amely már most sem létezik
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csak úgy tesz mintha még nem léteznék
mint a fali csempék
egészben is csonkán
hát szeressék
vagy ne szeressék
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A MESZELÉSRŐL





A MESZELÉSRŐL

(k. I. néhány sorának 
fölhasználásával)

költözködünk kedves 
ki-be
egyszóval meszelünk újra
el- és visszarakjuk a sok régi lomot
ismét játszva a rég tudottal
és csalódva
hogy a nem ígért
de várt csónak elmaradt

valami ellen védekezni készen
kenjük be a falat penésszel
ne verhessen rajta át a mész
csorbítva vészt a mésszel
meszet a menéssel
hogy maradhassak ott
ahol a hozzám tartozó
s el nem költöztethető kevés
a levés és egyéb rigolya
a leves kanalazgatása közben
kicsorbult nyúlfogak
holott mindez
csak előételnek tekinthető
a hús bor hátra van
hallott mindez már annyiszor
hogy a gyomor kezdi fölfalni önmagát
s lesz lyukas
végleg meg nem tölthető
résből rés
halott mindez
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EURÓPA FELÉ 

(G. J.-nek)

nézd hogy hegyesedik toliam 
hallomás európa 
minden sarkon leütnélek 
és megerőszakolnálak csak 
a sarkot keresem 
a szökés sarkát úgy látszik 
nekünk nincs achillesi se 
boldog középúton papíron 
beérve leszüretelve 
dunsztolt költészet 
időszerűen mélyhűtve 
nem romiunk el 
csak még gatyánkban 
terjed a dunsztkukac 
hol van dél-amerika afrika 
géppuskás terroristák szervezete 
hol kormány kormányt ér 
eltörve fogsorunkat levetve 
formás lányokra várni 
kerítés mögé
behúzva őket markolászni 
ebbe még senki sem halt bele 
magukban tudják ők is 
ha nem látják hagyják 
viszont markolva 
kölcsönösen érezve 
meddig lehet hogy mikor 
kezd hallatszani a 
sósheringek szava 
intuitív szeizmográfiai mutató
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képről papírról
ismert természetünk
kodak árnyalata
párizs Stockholm
san francisco kína
kétmillió dinár
ugyanannyi könyvbe beleírva
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NINCSEN DÓZSA TÖVIS NÉLKÜL

(vitéz györgy nyomán)

a többiek figyelmét elkerülve
mellékoltár ágyunkon asztalon
kétnemű angyalainkra rájár rudunk hiába
a jászol tartós szagát a tömjén
csak ímmel-ámmal leplezi
szóljak bár görögül latinul
történelem egyén díszlet
hic deus már megint ittál atyám
hic európa lúdtalpas sarka
van kezembe patron benne
3 millió dollár mentőöve
fenekembe nyomva be így
magamban hordozva a megváltást
mint spontán tüntetők
kirakatokat törve be
meghökkent járókelők szemének
törésmutatójából kiolvasva
a szűzanya különösen ne nehézgéppuskát kedveli 
letiporjuk az ellenséget 
(ez különösen fontos) 
foszforeszkálva a sötétben
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POE(M)

„tüzet viszek ne lássátok 
ha lássátok se mondjátok”
(népi gyermekmondóka-részlet, emlékezetből)

hegyek közt utazok a tenger felé
kibámulok az autó ablakán
egy útszéli vendéglő teraszán
mindenki szeme láttára
sül nyárson az ökör
mígnem a zsíros húsra szikra pattan
s elborítja a láng
(vadásznapló-részlet)

költészetből ismerlek
nem újságból
nem szemtől szembe
te öngyulladó inkvizíciós máglya
jan palach

kipirul arcom
az északi szélben
tüzes lesz a fagytól
mintha égne
ráterítem sálamat
alatta melegedj
kelj föl és járj
teliholdas éjben
megelevenedő szörnyalak
frankenstein megalvadt vére
igor boriszovics
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fejemben a hasadék 
számba lóg a széle 
két kézzel kell összetartani 
e hasadó uránt 
a rémülettől 
elhallgat a rádió 
bemondja a híreket 
fiaim énekeljetek

kávét főznék magamnak 
féláron kiváltott szállodai szobában 
sarokban rezsó fojtott meleg 
a csapba beszorult a víz 
sem kiverni
sem kikönyörögni nem tudom
hiába rázom rugdosom
keljenek már föl
húzzanak ki a csőből
kordon korlátjához dermedt kezek
oszoljanak
oszoljanak fel emberek

a tömeget késként szelte át 
a megérkezett tűzszerészbrigád 
hogy kiszereljék számból a gyutacsot 
én molotov-koktél vagyok 
cigarettára gyújtok és rohanok 
most érjen utol az ki mer 
s a 4 X 100-as váltóban váltóm legyen 
mint meggyújtott olimpiai fáklya 
négyévenkénti fellobbanása 
futok vele
ez az én száz méterem
nézzétek ez mind én voltam egykoron
ami serceg a hátamon
szalmával porzsolt malac
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vég előtti megvilágosodása 
ég lábam alatt a talaj 
szökök bárhová 
ahová még lehet 
e percben mennetek 
valaki felsikolt álmában 
valaki elélvezett

meg kéne mosdani 
lemosni az izzadságot 
mi testhez tapasztja a ruhát 
hogy nem mozdulhatok 
szellő suhan rajtam át 
szerteszét szórja 
e pogácsába rejtett szenet 
csillagászati szemetet 
levegőbe vetve el 
fusson aki bír 
jönnek a tűzoltók 
megtalálják a hibát a vétkeseket 
miért gyúlt lángra 
a város közepén a kazal 
palackba zárt diadal
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32-23

pipában sárgálló dohány
a füstje kékes halovány
valahogy így írta kosztolányi és attila
talán talány
gondolt-e erre akkor
a kávéházi asztalnál
és nem is fontos de
bizony iszony
szorult a kifőtt forró lébe
s erről sem tudhatnánk
ha a szakács rejti beléje
a méregférget
mert előbb rakodott az üres csészére 
a konyha kereszthuzatos kiadóablakán 
ahogy kézről kézre járt 
mint más parázs
mely addig perzseli az ismeretlen testet 
míg a védő hámréteg alatt 
fűrészporra nem talál 
a gyors halál
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VONAT AMELY VISZ A SEHOZBA





NESCAFÉ

a vizet barnára festve 
keresztben öntöttük a hídra 
és kinn
zsákba tört madarak sírja
néha ásítanak is
mint ha por van
látszik kezünk a vászonban
megörökítettek minket
talán véletlenül
talán megfontoltan
lámpaoltás előtt és után
mélyen horkol
mind az öt nagyanyám
ártatlanul
ágyuk alatt bili
benne tőr van
leesett bugyin meg az első hó
egy félig telt hordóban
mióta kezemből kikaptak
beláthatatlan utakon vagyok
puritán és barokk
egy zongorán lötyög
kutyába a méz
mint napernyő csorog
és ha kinyitom a hasad
láthatom benne a bogarakat
picik és törékenyek
ez idő tájt a magok
forró vörös
színtelen hideg vízben
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úsznak el
keletről nyugatra és vissza
szilvámból ma már
nem lesz pálinka
álljak akár falnak dőlve
szobámban
nem vagyok francia
csak fogoly
kesztyű csizma
forró homlokon
árnyék nélkül
leterítve
puhafa pádon
lányok jöttek mentek
európa
a népvándorlás kora 
mint halak
kapásból konzervált utóirata
szemfestékkel írva le
majd jövök
a megváltás
biciklin érkezem
bár nem vagyok francia
csak fogoly
kesztyű csizma
forró homlokon
a kutyák álruhában mentek
haza
a csontokért
műezüsttel fizettünk mama 
a kalapos asszony 
lángvörös kalapban 
jött és ment a temetésre 
eltemettem hamar 
a vizet barnára festve 
keresztben öntve a hídra
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és kinn
zsákba tört madarak sírja 
szememben 
cölöpös madonnák 
a füvön 
ketrecbe zárva 
tintátok tükör 
az asszonyok hasába 
a bezáratottak 
és bezárkózottak 
rablók és tolvajok nélkül 
reménytelen vagyok 
szabadon
gyönyörűséges állás
kefekötőnek lenni
a 20. század második felén
szabadon
vesztegzár alatt
feferóni nélkül
esszük a konzervált halat
és nem vagyok francia
csak fogoly
kesztyű csizma
forró homlokon
nadrágom alatt
nekem is csak cső van
és gondolkodom egérfogóban
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KELL

(bolyongás piaci árusok forgatagában, miközben 
ferenc találkozik keresztségbeni képmásával 
jánossaly s így már nem tud, de nem is akar 
jövőbeli önmagával azonos lenni; persze ez 
fordítva is érvényes)

kell lenni 
lenni kell 
míg kel a kel 
ha kell
korán reggel kel
fölkel tizenkét bogár
dermedésből olvad a szárny
melegedve saját fényében
hogy legyen
lehessen szárnya is
a gyökeret eresztett fának
mely egyik ágán
(véletlenül sem koronában)
egy helyben tanyáznak
nevezhetném őket bolynak is
ha szárnyas hangya lenne a nemzet
úgy kapta volna
mint örökséget
s nem maga eszelte volna ki
e dupla fedelű szárnyat
mint század eleji lélekvesztő gépek
kockára téve a lelket
a felemelkedéshez
hogy repülhessenek oda
ahol összeáll a táj
ez a keverésben lévő
vaníliás krémes
tetején porcukor pora
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s ha a szél felkel
beláthatatlanná teszi a vidéket
melynek pillére a por
és por között forog
mint háromfázisú motor
ragadja magával
a gépet megérintő kezet
távol tartva incselkedőket
a vérfertőző szótól
most elkapom nyakánál
hogy baltával üssem agyon
mielőtt megszökne
végleg eliszkolna
karmaim szorításából az erő
megragadom
ezennel az alkalmat
ahogy alkalmi tolvajoknál szokás
az önkéntes kutyapecér
fejét lecsapom
mintha megbánná bűneit
a sok orvul legyilkolt kutyát
amikor papírzacskóba teszem
hónom alá csapom
mint háromkilós dinnyét
amely legnagyobb a piacon
ha a máshonnan jött árusokat
nem számítom
ők nagy dinnyét hoznak
csíkosat
meg hosszúkás görögöt
mely az akropolisz tövében termett
míg a tiszt ott nem termett
hogy beszedje a helypénzt
az árulási adót
köszönöm szépen köszönöm
jól megvagyok
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verve az ablakot
ki lehet odakinn
hiába verem
nem jön ki senki
hogy gyorsan elhantolhassam
hiába verem döngetem
mélyítem a lyukat
árok legyen belőle
mely körbefutja a befalazott
lőrésnyi ablakokban sütkérező várbelieket
a vár néptelen
csak a parancs
tanyázik e bástyákkal körülvett senkiföldjén 
melybe most ezen az alagúton betörök 
szaggassam szerteszét 
hogy legyek
lehessek csavargó és falusi pék 
lányának szeretője 
egy kenyérsütés alatt 
elhintve a magot 
lábai közé
nem félve attól hogy beszorulok
hiszen boldog lesz a pék
amint gátőrként lát
védve egyetlen érdekét
hogy holnap is kisüthessen
valamit az agya
e rengeteg szegletén
megfojtva a sárkányt
mely igyekszik belémfojtani a szót
hogy legyek
vadakat terelő juhász
látod elalszik anyuka
fegyverbe kisbalázs
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VONAT AMELY VISZ A SEHOZBA

„Esti most fedezte fel először, 
hogy a vonatfülke micsoda jó
tékony elmés hely ”

Kosztolányi

a félelem aranykalitkájában kezdte rázni 
fejemet a huzat
minél inkább kihajoltam annál jobban 
a vonat ablakán
mélyen leszívva tüdőmbe a füstöt 

a gőzös terhe
az utasok zsebében rejtegetve 

végre rakódott rám is valami 
ami nyomot hagy rajtam 
mint ló hátán a nyereg 

hogy figyelek 
mikor átgördülnek rajtam 
folyékony tételekkel terhelt szekerek 
hogy merek
nyitott szemmel lebukni 
a medence kevéssé áttetsző 
mondhatnám sötét fenekére 
hisz világ van itt 
az üledék derengő homályában 
vászon és penge 
szabó kezekben elrendezve 
hogy feszítse szét kagyló héját 
az önmagát író alanyi epopeiát 
tűzve dárdahegyre

(ha a hegy nem fő
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a sétáló megy a hegyre) 
a feszítés homorító izompattogásában 
lelve meg a szépet ami nyomaszt 
éjjelente a rügyek 
nőkkel kapcsolatban s efféle más 
ürügyek ha akarom legyenek 
s velük bajom megoldandó 
a megoldás siker
élmény az egyszemélyes vonatablakban
lecke melyet a bámészkodó
a bámészkodóknak ad fel
a hátára vigye
innen de rögtön
különben rendőrt hívok ha
nem szedi föl
a maga szemetét azonnal
mint akváriumban a halak
a vonat ablakához csapódva
aki bújt bújt
aki nem nem
lesek
kémlelem a hatást amit
a tovarobogó vonat ablakából kitekintve
a tájra teszek
szájra lakatot
még mielőtt kitudódna
miként siklottam át
a vidék labirintus pátoszán
kikerülve azt a meghívást amelyről
fővesztés terhe mellett
elmaradni lehet
megkerülve a szüntelenül hullámzó 
kalapemelgetések kellemetlenségeit 
(foglalt kezek)
(még) szabad (hajadon) fővel
(értendő úgy) hogy a történet hőse férjezett
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nem lesz soha
mivel hát inkább maga való férjnek

lépek
ahogy kenyeret is minden zsíros falathoz kérek

követelek
szabad harapást kenyérbe fűbe
betekintést a női vécébe
hadd tűnjön fel testközelből
hogyan zajlanak a belső ügyek
miként tisztul meg gigi
(csisztka havonta egyszer)
a vécé kagylóján ülve
miközben pusztul a vér
fehér kerámiacsészébe lecsöpögve
a kéményseprő perzekutor
gigi keze tiszta lucsok
bemocskolva az arcáról legördülő pírral
(hogy kilestem)
felitatva papírral
naponta kémlelem
az újságok első és utolsó oldalán
hogy megjelennek a kis vörös betűk
s gigi elmond még magáról egyet és mást
no meg lemond erről-arról
hogy élni tudjak vele
egy fedél alatt megrabolt és tolvaj
miközben fogyunk
bizonyára így eshetett meg
— szeretőm figyelmeztetett —
hogy érzelmeimmel mostanság szűkmarkúan bánok
csak saját tenyeremben kaparászok
kutatom benne a lyukat
hogy megtudjam
melyik porszem az mely a mérlegből 
(mint az igazság) 
a mérleg nyelvét öltötte ránk
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egy téli reggelen ahelyett hogy 
kabátba bújtatott volna szépen 
s elrejtett volna lágy redői közé 
mint disznóbél a hurkát 
mivelhogy hát fagyunk 
lassan de biztosan 
biztosítanom kell magam 
a megrázkódtatások ellen 
ne érjen váratlanul semmiféle hír 
hogy a tanár úr sír 
sír mellett fekszik 
saját háza előtt hantolva el 
magára kaparva a földet 
fej fölött mégiscsak fedél 
kisebb fa bokor 
mely vagy kiterebélyesedik 
vagy elsatnyul mindenesetre 
ahogy most látom
a vonat ablakából visszatört fényt mely 
kintről jött és kitörni készült 

kényszerült
az üvegházi effektus következtében meghátrálni 
mint harcsa varsába esve 
a kupéban megrekedve
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NATURALE

hosszú csapat a havon
ingben-gatyában
jáspisszalagon
előttük mögöttük
jómagam vakon
orrunkban
tíz kiló takony
földbe vert karóra
madzaggal akácléc kötve
s benne a nevem
kétszersült napon
egetverő villanykarók között
zöldre festett
agyonszárított babon
a csipkét szaggatom
ketrecbe rakott
kackiás bajszú asszonykák
makaóznak
ötparás alapon
két év hideglelés
rossz voltál fiacskám
rossz voltál nagyon
előttünk hátba csillogó kapu
sűrített paradicsom
kecsap
idegeneknek belépni szigorúan tilos 
sárga villamos 
almaszállítmánnyal 
benne kukac helyett 
üvegmosók gyára
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kutyánknak fluoros 
fogkrémtől habzik a szája 
langyos tejet 
kapott vacsorára 
a sintér kezében 
zsebbalta villan 
és megrezdül 
a tömés fogaimban 
fejét fordítja el a másik 
most nem lehet 
a hóhér kanasztázik 
majd várunk 
két-három napot 
egy hetet
a legyek sorban állnak 
majd fordulnak fel 
mondják halkan 
míg lehet 
asszonyunk 
az árva
szerelem pír orgia 
jön mosni 
a fétis szavára 
faks helizimmel 
cementezett húrok 
ima
epigonnak lenni 
csákánnyal baltával 
malmö c 
itthon álló 
temetőben
anatómiai gyakorlat 
rendőr gumibot 
szépségem
melyik nőt szereted 
karesz mondta
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ismeri gurigát 
keskenyre ásták 
a sírt nekünk 
lecsapott
királyok csapodárok 
csonkított hangszerek 
fejére szól ki szót emel 
király nem alhatik 
alkonyaikor 
szedret szedve 
az árterületen 
bőgősök romja lenn 
fél ötkor kelünk 
kilenckor fekszünk 
szobánkban természet 
ruhában szeretkezünk 
hosszú csapat 
végtelen menet a havon 
vakon
ragadó talppal 
számozott napon 
százával vájnak lyukat 
építenek falat 
tenger alatt
a kecskeszart összeszedik 
napon szárítják préselik 
a mariner-árokban 
készül a zátony 
s rajta a házam 
kapuján várok 
törött fenékkel 
bordámon állok 
szeretők jöttek 
kívül-belül 
a virágok kenetlenül 
nőttek ki a földből
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susztercsapásban 
incognito 
in cogito 
eszmefuttatásban 
húsz év 
király ír ina 
vérnyomás széklet 
tartós zuhanásban 
elveszett trombita 
főkötőben vállkendőben 
zsebkendőben agykendőben 
állkendőben 
könnyes madonnák 
térdig a füvön 
neorealista filmek 
macskák papok 
már észre sem veszem 
hogy mikor
a nyál szájam sarkán kijön 
kendőzetlenül 
a vers
kakukk szeretett volna lenni 
túl sok
vagy túl kevés 
az aszpirinadag 
kigombolt mellkassal 
összebújva 
előttünk mögöttünk 
szétszáradt pádon 
kilométer hosszan énekelnek 
számlázott napon 
az egységes tarifa 
kántorunk kuka 
felgyűrt ingujjal 
vigyázzállásban 
nyakra-főre
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meghalnak a pápáink 
haza
heti egy mosakodás 
barátokat fogadni 
és a villanyt kilenc után égetni 
tilos
nyitott ablakon 
vrustli-marseillaise szavak 
nem szeretem 
füstölve a halat 
fejünk fölött cérnán 
húszmázsás képek 
olajjal kenve 
a padlószélek 
zöld legyek 
másszák meg 
amúgy is 
barna ujjam 
virágzik nyelvem 
az eldugult mosdóban 
s botommal állok 
én is a sorban 
tonnányi fürjtojás 
illúzióban
és az illúzió illúziójában 
a kukások is 
forrón szeretnek 
sárgarépát enni 
szétterpesztett lábbal 
katonák jöttek 
bugyiban kabátban 
bilin nyöszörögtek 
felséges magányban 
kasztrált királyok 
szövetség 
kukacra almára
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túrós csusza 
a kertek lánya 
medve
anyaszült meztelen 
megfulladt mezítelenség 
a korpa ára 
más hadsereg erkölcs 
hídja
szivárvány
gőzvonatkeréken sistergő 
gázolaj fluidum 
refrén pia
szent ágoston sárkány
szörnyalak ölő viza
bécsből jártak ide halért
hordókban sózva tonnákat cipelni
reá szilvia
roma örök város
kandalló kalocsni ima
i* nőt* speak*
latin magyar
és a többi holt nyelv
kacsa
kibontott vitorlával
nekirohanni
nő szerelem ima
vulgárisán biciklizni
kétkerekű biciklimen
szemétdombunkról
az alpok himalája
barátom mondta
kit rajtam kívül
még ezrek nem ismernek
én lenni kakas
a hangosbemondó bemondta
jelszavak
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szavalóverseny
tizedik
változatlan kiadásban 
lécezett
földig lelógó kabátban 
sziszüphosz diogenész 
mifelénk nagy sár van 
görgetnek lámpát 
az üres 
szenessupában 
fölöttünk
hetvenévesek az ágyban 
fenékre
számlázott réten
a kurbli az kurbli
búgócsiga a lányban
százával hoztak fehéregeret
kezünkre kesztyűt
üvegszemeket
sálat véres torkomra
jeget forró homlokomra
és amikor hetente
mostuk a fejünk
benne hitték a tetűt
kutyák falkában
s kilóg a belük
márványtalapzaton
in technicolor*
pvc füvön
bbc napon
sebtében fürdetett
terméskövek
a kórházból jövet
szuvas fogam
a korona alatt
napról napra fáj
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mióta bűzlik
társaságban nincs nyitva a szám
klórmésszel kezelt
szabad felek
csavaros órák
fűtött terek
teljes fölszerelésben
terepfutásban
dupla torony tető
krémszínű mozsárban
szájig terpesztett lábbal
állott álldogálók
sem timsó sem viasz
a piramison
kutyákat sétáltatni
vagy a közelben kutat ásni
tilos
s ha megfordulok 
egyre mozog a tömés 
a számban
mellette már két napja 
benne mosom a lábam 
körülöttünk a dinnyecsősz 
távcsővel szemlélte 
saját fejét 
és az aknamezőt 
dragonyos katonák 
fehér lovon énekeltek 
bágyadt disszonanciában 
a boltból kértek staniclit 
s benne zabot a lónak 
ők úgy mondták 
peremállásban 
egyszemélyes 
atombiztos óvóhely 
ab ovo
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van csak van csak 
jugoszláviai 
magyar irodalom 
bakon
dón quijote* vágtat nagyon 
fülében trombita 
sárga-zöld lapon 
királysírok 
hantja alatt
i* lőve* my* gyönyörű kukac
igazoló igazolás
a bomba padban van
uzsonnázóasztal
délután
a fűzfa alatt
málna narancslé
tőrbe-barack

a csillaggal jelölt szavak betű szerint 
olvasandók
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CUNICULUS VITAE

(nyúl életem)

„Az ember pedig sohase legyen olyan embertelen, hogy ide
genként álljon szembe azzal, aki hozzátartozik. Legyen tehát 
igenis elfogult, ez kötelessége is. Hogy milyen mértékben? Oly 
mértékben, hogy még a legtárgyilagosabb idegen se nevezhesse 
ostobán elfogultnak”

Füst Milán: Hábi-Szádi küzdelmeinek 
könyve

bográcsba szült a pap 
sokáig szopogatta lábamat 
miután kimert e léből 
felettem összezáruló menedékből 
magamba fulladok bele 
testemben őrölve a borsot 
apróbbra mint a kritikus szeme 
lehet por és belőlem felhő
mely egy kisebbfajta gordiuszi csomóban tekereg
(itt találkozik hely és idő)
hogy ott eshessek le majdnem ahová indultam
a pincéből és a tizedik emeletről
nézve magam anyánk
ráskai lea képében
a tizenhat gyermekes nagyvilági nő
testében megfogant tizenhetedik gyermek
óriás-nyúl foga
a sacramento iszapjából kimerve
renóban tűnik el ismét
egy körhinta kerekén megfordulva
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mint egyetemes világtengelyen
hogy az ilirska szobakonyhás szegletében
bodri ássa ki újra
a szindbádi velőscsontban megmutatkozó ősi phalloszt
melyre ha sót szórnak
megfordul rajta mária terézia
és a ráskai lea érdemérem
kökörcsinekkel díszített nagydolog-fokozata
járkálnak körülöttem
mintha kajókürt szólna
egy zenekar indulót játszik
ide húzzák a fejembe
az elszabadult folyami sleppet
ebbe a hagyományos botfülűségbe
hogy megjavítsanak
s a padlós árbockosárból nézem
hogy csókolnak üres arcokat
végem
minden mögül kilátszó fülem 
ha már látok elkaptak
szorítják a fejem fölé méternyire felkúszott végzetet
kíváncsiságom szemfölötti vitorláját
mely szél ellen irányítja a szemet
s melyet ha észrevesznek
bennem érvényesül a drótozott fül
a kötött hallású vízinyúl terv
ahol kedvemre szaporodhatok
éghajlattól és időjárástól mentes beltenyészetben
vérhasban támadok fel
benned és a gereblyében
mindennemű ütő és vágó
szerszámban az összegezésben
mondom hu
velőt rázó nevetéssel
ugrasztva ki rejtekéből
a kővé meredt őstunyát
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emlékeink középkori várrá növekvő glóbuszát 
mely felett csillagként ragyognak a nullák 
mozdulatlan tóban a vízihullák 
arcodba meredek bele 
kora hajnali képe 
egy keskeny csípőjű lánynak 
kibe magam szorítottam fejem 
hogy ne lássam ne halljam azt amit énekel 

így kell járni 
úgy kell járni
sárikati tudja hogy kell járni 
póruljárni

kiből sehogyan sem tudom kihúzni magam 
hogy legyek
meg nélküle különválasztva 
almát férget
milyen sorrendben egyék meg
a nyulak a nyulat
ezt a bennem párolódó agykérget
melyben mondják
legfontosabb a rendszer
a háziasított nyúl csökkent koponyatérfogata
saját magába gondol bele
mint felrobbant repesz-retesz-gránát
ajtó a bezárt gyülekezeten
kilincsen kolumbus lóláb alakú
szerencsével patkóit keze
kimegyek tisztelt csírájában elfojtott
kalodába zárt invenciójú egybegyűltek
hogy hallatszon az ajtó csapódása
hogy megrökönyödve magam is
erre a mifelénk szokatlan zajra
beszéddé erősödő hangzavarra
mely valami csoda folytán kitört
hermetikusan meghitt körünkből
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és titkos utakon közeledik
az olvasott nyúl fogalmához
ahogy én is óvatosan közeledek
egy nálam kétszer vékonyabb lányhoz
hogy megtudjam mi van
illetve mi lenne
ha lecsapnám a villanyt
, . „  « törném
es derekba ,..r , 

domem
mutassa
mutassa hol van 
hol vagyok elrejtve 
honnan kell kihúznom magam 
hogy kiússzak a partra 
mielőtt hálóba akadok 
és szárítani tesznek a napra 
el ne romoljak
mint szent péter lepkehálóval kifogott lelke 
sülés után
porcukorban hempergetve 
dobozba raknak el 
a töksötétben ne tudjam meg soha 
ki az aki buktat és ki az aki ver 
lenyelve a porhanyósított falat 
magamat
történetem artézi kútjába zuhanok 
behúzva farkam fülem 
mielőtt kutat fúrnának a számba 
saját történetem mondom el 
eredtem

földes szobában 
egy kemence padkáján

futásnak
valahol Szlovákiában
hol falut neveztek el a családnak
mindenkinek adósa
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volt majd oda
telepedett ahol összeér az a bizonyos 
csiklónk mozgatója
a tisza és a duna közös partjához közel 
úszunk a víz alatt míg ki nem fognak 
gyomrunkon a gyógyszerek 
s hullámok ki nem vetnek
szavak hullámtörő gáttal szegélyezett fövenyére
a hullámat törik meg
hol az igazság bordó és plasztikus
fehér betűkkel
fehér lapra szedve ki ezt a szöveget 
az utcán lóbálom
mint valami végeérhetetlen kollázs kolbászt 
a farkamat 
melyért rettegek
hogyha egy pillanatra szem elől tévesztem 
valaki leharap belőle egy darabot 
amíg kolumbus urat a határig kísérem 
hogy átsegítsem szent kristófot a folyón 
s a történtek igazolást nyerjenek 
beülök egy moziba veled 
a város arénájába 
ingyen port osztanak 
filmet vetítenek

semmiféle csatározást kezdeményezni 
lavírozás virrádatig
a bennszülötteket vörös matrózsipkával 
térítve az igaz hitre 

nem tudom tovább nézni 
kimegyek előkeríteni a mosdót 
hogy beleleheljem a lelkem 
legalább ebbe a mellékhelyiségi kürtbe 
torkom kormos kürtőjébe fújok 
szólaljon már meg végre
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diákköri titkos szerelmem 
kivel nem volt
s most már úgy látszik nem is lesz 
szerelmi kapcsolatom soha 
a már megbomlott elméjű melinda 
ajkairól legördülő szavak tornya 
számban reformtorta 
két kézzel kapaszkodók bele 
nehogy leforduljak a székről 
papírlap fölé görnyedő 
meg-megmozduló alakzat árnyéka 
a választott sorsnak
személy szerint is tagja az expedíciónak 
a yukatan félszigetig 
talán akad lyuk e lyukban 
hogy kihúzhassam magam 
az erdőben felállított hurokból 
melybe faluvégi krisztus gyanánt 
magam bújtam
legalább az történjen amit akartam
s ne véletlen járvány által legyen életemnek vége
III. pál pápa titkos betegsége
fertőzi a királyok közül azt
ki Vatikánba megy felszentelésre
adják rá áldásukat a séithetetlenek
az áldozati tyúkra
acél patkót tesznek
s mint parányi hangvilla-harangot húzom félre 
álmaim mind terebélyesedő gödrét 
bele ne essek ha lépek 
téglával tömöm tele 
ököllel döngölve a szóárkádokat 
meg ne roppanjanak az olvasás alatt 
az elítélt szemében a könyvek 
saját lakásom ablakát verem 

kimegyek
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minden csöndes 
de mintha kopogtattak volna 
a fűrészbe új élet teszek 
innen származik apám a favágó 
és kertészet közt ingadozó asztalosmester 
megtört faltörőkos feje 
kiürült borosüvegbe dugva bele 
sohasem láttam kútba ugrani 
csak padláson lógni-lengni 
én független akarok lenni 
bár erre már nem emlékszem 
vé alakban vadludak húztak el az égen 
elúsztattam őket
ők voltak az elsők akiket sikerült eltemetnem
a vadász ólompalackjába tennem
hogy a gondolkodás malmában őrlődjenek fel
mielőtt a sebész léket vág belém
végem

aki másnak vermet ás 
dugja meg a nagymamát 

elnyerem saját pizzámat 
s pofájába lököm 
hadd akadjon meg torkán a falat 
hogy legalább röptében láthassam 
volt-e benne lélek

amikor mint ulrike aSyam^ n  
agyamban

s belevágom kardom 
hogy kifakadjon a bele 
vérbefojtva a kardvirágot

egy medve akarta le bőrömet

a szűcsipar legújabb divatsikolyát látva meg bennem 
az úton látszólag élettelenül heverő nyúlban 
elfekvő álcázás rendszere
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felénk mindinkább a mozdulatlanság irányába halad
a nyomokra elméletileg többszörös csomót kötve
egyszer csak azon kapja magát úgy maradt
két buszmegálló között
mint vakablakban galambmész
tépett fekete galambok raja
a szent márki portára zsúfolt téren
uniformizált pincsi siet el az ablakok alatt
a kritika boncasztalán
böllérek borotvaéles kése siklik nyakamon

pengéjük sikálva arcokat

hogy hasonlóvá tegyen rettegett iván 
a falu operetthős periklésze 
templomok labirintus-vétóján keresztül 
a perzsákhoz menekülve hadvezér legyen 
Zsolttal hegyek közt bolyongva 
élesztővel kelve át az alpokon 

ahová indultunk 
tűtiliber miliber 

zsoltárom velem egybeolvadó kántorával 
közös vadászkürtbe fújunk 
hadd röpüljenek ki rajta a szavak 
soha be nem vallott közös szerelmeink 
a X IV . lajos ellen elkövetett merénylet 
vádlottjai kiket álmatlanságra ítéltek 
jeanne d’arc meg az összes többi lányok 
akiket szerettünk volna
és most itt babrálok ezzel az istenverte verssel
s nem tudom kihúzni belőle magamat
a reszli ruszli halat
mi víz felett tart
begyújtva télikabátba
üvegesedő szemmel
a szemet helyettesítő üveg tükréből látva
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ahogy integetek
torkomon lefolyt történetem kora (az egri leányka)
queen anne ráskai lea
cáger lavór feleség gyerek béke
szeretőmnek hernyótalpas alatt
lett vége
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A KIFŐZÖTT HARISNYA

hogy hiányzik harisnyámból egy s más 
mi valódi térdzoknikban 
megvan lehet
az összeugrott redőket szétfeszítő forma
a gömbölyű testeket
nem e más
hajóra készült
lyukas vitorla
stoppolva köztetek

hadd lám
téli zoknim hol lelem
hogy lábfejemre húzzam ismét
a vastag gyapjas zsákot
melybe mindenem majd belefér
hogy vigyem
hogy vigyen messzire
a lágy szürke massza
benne golyóstoll notesz fogkefe
az önmagamnak felrótt dolgok
mi mennyire van ide
vagyis hát mennyire vagyok én
egy kötődében a kötés
avagy a felszaladt szem
mely együtt lát és hallgat el
a fel-kötöde gumipadlójára lépve
meztelenből nesztelen szép
langyos tejes pép hullámai közt
figyelve hangokra (lásd csöndes)
meg légszagok
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parazsát szívva mellre 
tudakolva hogy ki merre miért 
szaladt szét vagy össze 
kapuk dübörgésére 
megnyíló torkosok torkán a hurok 
szorongás csupán vagy valami más 
szövőgép ragadta el őket 
mint előírás szakmai fogás a nyakon 
a zsákból kiszivárgó zsivajt 
a morajlásban zajtalan fénnyé törve 
s a portás vagy lát 
vagy hall
a bódéból kitekintve 
hallja zoknimban a palack 
a visszatérő lélek 
egyre inkább csobog 
ami a hangszórókból visszhangozva 
mind jobban kotyogásnak hallik 
mint kötés közbeni locsogás 
hogy a fájdalomról 
a figyelmet eltereljék egészen 
az önéletre kelő zsák 
redőiből kiszivárgó szagok 
dagadj meg a zsákért vagy 
kihúzott szólamok között 
fényezi tollát a kevés
mielőtt hangszerét végleg ellepné a nemes penész
bemutatók aranyporos álmai helyén
az igaz is hamis rejtekén
egy eltűnt harisnyában verebek
ciripelő hangjait hozó sugallat terjed
még mielőtt elfeledhetik
a sugalmazást igen
nehéz körülmények között szerzik
mint a dallamot
kötve szemet szemhez
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veszek tollat gyapjút bársonyszalagot
vagyis hát eladok
mindent mi zoknimban
mindent mi zoknimba nem fér
magát
amit tudok
azzal együtt amiről fogalmam sincsen
egy fuszekliben
melyet lábfejemre húztam
hogy belőle kinézzek
kinek
vagy minek talán
folyami kagylónak látsszak
csigák és rákok között
figyelve a szólamot
gregorián ének vagy mozgalmi dalok
sűrűjében megáll a kanál
mint főzelékben
a vegyes köret
egy rámakészítő kirakatában
keretként felelnek
nyilván elfelejtették bekeretezni őket
mint a szitakötőket
bogarakat lepkéket s a többi rovart
fajtalanságon érve
gyűjtemények üvegbúrái alatt
gombostűre feszítve
láss egyedit
s benne tipikusát ne
fogdosd etesd a kiállított tárgyat
a látogatókat
csak tisztes távolságról nézve 
kárt ne tegyenek bennük a látottak 
a zoknigyűjtemények
melyek mindinkább összefonódnak (összemosódnak) 
egyetlen óriási cigányzsákká
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melybe mindenem majd belefér 
hogy húzzam
oldalakon és sikátorokon keresztül
amíg ki nem derül
csak a szövés maradt
az összekötött (összetörött) fonál
minek tartalma
a rohanásban szétesett
redők labirintusába veszett
ettől kezdve a feslettségben tudakolva
bolháimon kívül mi az
amivel nem bírok
vagy talán már azokkal sem
néhány esti gonddal
lásd a szárnytalanok repülése
cs ennek filológiai oka
a kötöde hurkolótűi alatt
mint az üres átlényegítése
az azt körülvevő ismert által
összeadva és kivonva
galacsingyúró bogárként túrva
görgetve immár végtelenül
kézikönyveimet melyek egytől egyig
a fuszekli zoknivá válásáról szólnak
vagy fordítva
egy sima
egy ferkelt
egy sima
egy felkent egérszar a plafonra
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ÓR1ÁSFELIRAT A KÍNAI NAGY FALRA

holdfényes estiségben
mint szavatossági idejét többszörösen meghaladott 
vadromantika indultam sétára a parkba 
akárha thomas mann tenné éjjel 
vagy nappal a margitszigeten arany 
elméletileg
persze továbbra is a könyveim mellett 
az íróasztalommal szemben vagy fordítva 
szemlélve a kertet
s a fák alatt papírmód gyűrődő avart
afféle lírikus magányt mentve
halálból bajba ragadva
matattam az est ködfátyolán át
keresve a régi-új csodát
talán szerb antalt talán egy jávorfát
és találtam néhány görnyedt akáct egy doboz gyufát
kidobott órát törött korsót döglött kacsát
meg egy elévült grammatikát
de még sokáig nem leltem a hiányt
a fák sziluettjei alatt
csak a félhomályt
nem tudva rádöbbennek-e végre valaha 
hogy hiányzik róluk egy kajla paca 
mert már nélküle is élnek 
láthatja
ki kívülről pillantotta meg őket 
s már belül van mert rájuk nézett 
nagyvonalúan bólintva igen uram hogyne 
a folyondárokat futtatni kell 
mielőtt kifutna a tej
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rendezzünk nekik tejfutó versenyt 
hogy igazolt legyen 
a válogatott címeres tagja 
a kezünk alatt nőtt fel
juttatják eszembe a drótra futtatott gnóm almafákkal 
mostanság egyre gyakrabban láthatni ilyet 
az ültetvény tízévenként cserélődő udvarában 
az udvarló
házaló zsidó mégis szívesebben kutat 
öles tölgyek árnyékában 
hol a dús koronán kívül 
gyökeret is remélsz a fáknak 
te soha el nem ültetett 
titkos álmokban seppegett 
lyukas zsebekben porladó 
önmagát feltörő dió

(ilyen nincs)
ez valami tévedés lehet
ide senki be nem törhetett
mert mindenki belül volt vagy kívül rekedt
hangon a diótörőt hallom
Csajkovszkij félrelépett
s a billentyű már képtelen utolérni
a leütött hangot
vagy az kecerészi hasztalan
az indító startharangot
amely egy ideje önmagától is csönget
így nem tudni a távfutóknak szól-e
vagy a diszkoszvetőknek de
mindenesetre testet ér evégett
afféle sikamlós kiszámított véget mint az éj
s elfordulván már észre sem venném
ha nyelvemet kartoték dobozba tennék
a billentyűn pihenő kezek
melyek nyilván csak olyan misztikus jelek
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nem érdemelnek különösebb figyelmet mégis
szívesen lesem a sakktáblán
melyik parasztom maradt lesen
önmagam ellen ha merem
egy rossz mozdulat és megnyerem
küszködve előre hátra
kezdhetem elölről ismét hátha
akárha a tábláról komédiába lépne a bástya
önmagával háttal
s beszélgetnék egy papagájjal
a totón hat találatom lesz
vagy kilenc
tenyéren keresztül a tizedikben 
még elcserélhetem
elcserélném egy öttalálatos lottó számra 
vagy mégsem 
nem megy
talán hátulról kellett volna kezdenem

nem
vagy valahol középen 
hogy ne fájna

holfényes estiségben 
a sétáló helyében 
lehelet homályából ködösülő pára 
fátyol borul a majomkenyérfára 
s látható lesz
a takarótól az óriás tömeg 
által kirajzolt jelkép 
mint monumentális szentkép 
bár elérhetetlen de szép 
talán éppen ezért 
öntenék minden szobrot sárba 
bronz helyett márga 
szekrény helyett kabátba zárva 
megfázás ellen
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torkomat teával forrázva
nem érzem szegényt a nyelvem
már csak a hibákban
ahogy forog s már magam sem értem
továbbra is miként képes
vagy éppen ezért
örök tüzes lázban
kihörpintett pohár vizenyős zaccában 
kutatva lyukban lyukat 
üregben vázat
plakátok képein retusált ragyákat
látva nem megfázás ez nem
valami alattomos nátha
mely könyveim gerincét szemétté rágja
azaz teremt helytelent
zavarót kukába vágva
így igaz
nincs ok a dilemmára
liliom illatos szobák ablakát zárva
öt tépett virága ágyban
bár maga már rég halott
hallgatok
vályogot rágva a csendbe
rádöbben-e a testében bujkáló neszre
mielőtt rádörrenne
vagy rádörrent máris nézem
változatlan persze
ez nem jelenti azt hogy nem
kell etetni a trójai lovat
mert magától is hízik szépen
a faló szemében a falat
hirtelen lefordul a székről merészen
mert a torkán akadt
valahol megszakadt
a köhögési inger
most majdnem röhögésit írtam
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nyilván ez utóbbi lenne a pontosabb 
ha némáktól is kérdeznének a felmérések 
hidak árkádjai alatt 
milyen szelek fújnak
hellászból a távolba szakadt remény kofáról
ki soha el nem szakadt
lévén meg sem érkezett ha-ha
bár táviratot rendszeresen küldöz
a magában reménylett magányról
korai évek illúziós magágyáról
az esti vonattal jövök várj
figyelmeztet a bal bokám
kitört egy újabb üvegházi hurrikán
a bolhacirkusz porondján
a sátorponyvák alatt
statiszta segíti trapézra ismeretlen hónát
a tenyeres-talpas halaskofát
s remeg ajkain a nyál
az akasztott hóhérnak asszisztál
szakasztott első osztályú sztár
leplezendő zártságát a zárt
az egyidőben várt és nem várt
premiert odázó és sürgető kancsal ábránd
dugott fiókban rejtező tartalék bárd
minden böllérnél akad ha a tiló szakad
nefelejcs mák
aszalt levendula ág
megannyi száraz ness-virág
szárán megfontolt műhiba árán
tenyésztett húsos pondró lárvák
ha elfogy a hiány szétmérhetők
munkájuk után a mészégetők talán
a múlt immár kényelmetlen fölös tavaszán
nem megy
akárhogy forgatom nem megy 
pedig nem próbáltam még soha

81



talán a kerékagyban van a hiba 
szögletesíteni kéne 
hátha akkor sem megy 
önmagától haza 
a kifőzött harisnya 
holdfényes estiségben 
felcserélve éjt a nappal 
feneketlen sötét mélyben
mint szavatossági idejét többszörösen meghaladott
avult cikkből remélt haszon
tömött polcról el ne adott bóvli
így próbáltam meg lógni
elméletileg
persze továbbra is lajhárnak fürge 
szürkének színlelt szürke 
kéz ken lucskos fedett 
mészbe mártott fedőnevet 
főterek reklámoszlopán 
ígéretes gyors fakuló opált 
takar történelmi mohát 
miként írnok nevez üres rubrikát 
iksz törzsszámú egyed
s már magad sem tudod hol a fejed a parkban
akárha jean valjean éjjel
vagy a balatonon tímár mihály
minden névhez kötődik
tehát egyikhez sem
pedig kötődni szeretne ez
az író elemző tézise a gyapjúpulóverekre
egy sima egy ferkelt
tépd össze felejtsd el
hogy erősítse a férc
ki semmit sem remél
következésképp semmit sem veszíthet
sőt nyerni sem szeretne
(afféle mazochista hajlam)
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csupán csak élni
és ez nem kevés némi patetikus hanggal 
írta egyik katona barátom a másiknak 
aki ugyan nem baka 
de azért néha-néha fél 
félek nem alaptalanul
az autónkban egy ideje nem működik a fék 
vagy bele sem szerelték 
mindegy nem
ismételgetem folyton és így igaz 
vagy fordítva 
a helyzeten nem változtat 
a gépkocsiban az utas 
bármihez is kezd kész 
mégis kinyitja az ablakot és ugrik 
mert nem akar mindenáron élni 
ahogy meghalni sem 
ha megkerülhetők a transzparensekről 
plüss drapériára átkerült szavak 
mert hitelüket szegi 
a szervezés és az alapanyag 
ahogy a léckerítés a kínai nagy fal 
jómagam léckerítés párti vagyok 
mégis kerülnek az angyalok 
vagy én kerülöm őket hátha 
bennük tenyész a vargabetűs dráma 
amelyben robinson puskával próbálja 
megtanítani pénteket a szabadságra 
persze hasztalan ismét 
hiba csúszott a szent számításba 
valaki ismét elmérte az anyagot 
kútásót a kútban hagyott 
tehát minden rendben
a rendőrség kéri a szurkolókat maradjanak csendben 
a könyvelő koncentrál 
világcsúcsot kísérel meg
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ezzel a kezemmel miközben amazzal 
kopogok
egy sima egy ferkelt
az orvos továbbra sem rendel
és fapadon egyre kevesebb a panaszom
mert tagadom hogy tagadom hogy tagadom
s ettől szépen dagadom ó dagadom ó dagadom
a keleti haspárti félisten
(tehát nem idealista alapon)
segít a rekord számításánál mint haszon
remélt gomolygó ősmassza
kecsegtető dugig tömött kassza
hasa hasad önnön súlya alatt
a kínai nagy falat
az elbeszélő torkán akadt
holt kénes pestisségben
ragacsos cukros lében
mozdulat erős
sietős hogy újra helyben érjen az ősz
ha dresszőr mondja fel a kezet
ne vesszen el igyekezet
az alkalom sugallta éjben
olvassa bakancsom egy tucat
felbontatlan levélben
mint tudnivalót igyekvő pár
a kert sűrűjében egymást túrva vonva
s ha figyelmük a szükséges rosszra mered
már postára tenni sem mered
hát suttyomban eltüzelem
a szeméttel együtt a keresztlevelem
negédes feliratom mésszel felitatom
így végre falfehér lesz
ráírható
elefántsegg konzerv 
tápláló nem hizlaló kása 
a semmi dobozolása

84



akárhogy forgatom nem megy
nyilván nem is ment soha
csak szeretted volna
de hova az istenit jehova
érzem tör
akárha tőrbe lépne
vagy oda is akar
mert bármi áron nem kerülné meg
már megint az a kurva választékod van
egy közül a másodikat
pedig a harmadikat szeretnéd
esetleg azt se
vagy mind egyszerre
s trikót húzok a szvetterre
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A MENÜ HAJL1TÁSA

fenyőmadár pácban
legyen ez a recept két rossz
közül a rosszabbik jó
hurutos torokkaparó ebédhez
még mielőtt kikészítették a hozzávalókat
a kereszthuzatos konyhában mondom
válogassák meg körültekintően
mit főznek a kuktában
vagy a vastálban agyag
közlekedőedény ahogy viszed
s már ejtenéd ha nem sejtenéd
a papa mellett a mamát a kosárban
nem hidegleléstől patkóit el ő se
aszálytól hasadt föl mert
a fazék sohasem éhes
esetleg mindig az evégett
fölösleges tett
összetört már így is
akár cipőben akár mezítláb taposnál reája
érdes marad az ágya
ami tör tehát kényelmetlen
keményített párna-lak
amilyenre kreáltak
toll alapú könnyen formálható reál
zsák alakú bőven szűkre szabott huzat és
mindezek mellett a csiriznek is van tartása
mert eltüntetni lehet persze
feltűnés nélkül hát maradjon mégis
észrevétlen csakhogy
kirívó néma álma veszély
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felszólítás megy a felszólalásra
állva beszélj ha kérdeznek ha nem
sohase féltsd a mamát gabit
nem hidegleléstől patkóit el ő se
aszálytól izzik a rozsé előre
fenyőmadár pácban evez
szorítja a zöldség levele az árvalányhaj
nem az első eset a fémcsavaros frizurával
ahogy az utolsó vót e tájban talán az első
így megy ez
ahogy nem
günter grass disznófej kocsonyája 
az 1968 per 8-as nagyvilágban 
dagad a ragadós massza ellen hogy 
kivonja belőle a csontot és visszadugja 

kést a mellbe 
reszelj véss 
erre van a menedék 
arra meg a dió széle 
ugorj papa a medvére 

kuss
megfőz majd a patikus 
mérleg nyelve statikus 

madártejben áztasd etesd 
fenyőpácban gyászban szeresd 
nem érheti így a szél 
a fejcsóváló vasalt vállas kevély 
talpán a vasalás kifent foga 
az első sorozatban gyártott célgép 
részletes célfotóval 
amely a célnak megfelel éppen 
kapsz szamárvezetőt 
az írás fejében 
a fej viszont a bankalap 
kopasz patyolat merénylet 
így dukál a pácban főlő verébhez
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fenyőmadár magaslati levegője 
a magas vérnyomás és az életszínvonal 
fokozatos csökkenése a fejlődő világ 
leány arcai alatt 
a mosdóvizet adjuk a léhez 
mosoly a szándékos véghez végre 
hülyeséget párosítsunk kitartással 
és máris kész a páca
a sikoltozó s nyugalmat bolygató madárnak 

főzzük meg és faljuk 
jobb ez mint a kása 
az odvas penészes lakása 
kellemes szürkületben fekete jé 
jelen ha kérded a kifutó tejé 

erre való van 
szokás rendelet precíz 
pontos számításnak 
a fazékba gyömöszölt madárra 
hogy beleférjen a tálalásba 
sohase féltsd a mamát gabit 
nem hidegleléstől pusztult el ő se 
aszálytól izzik a rozsé 
a spékelt vadas szárnyas ínyenc 
bárki lássa csorduljon csak ki a nyála 
ezentúl csakis ilyet követeljen magának 
a gasztronómia bájos tisztelője 
finomság ok kimért mértéktartó híve 
késsel és villával
a kisujjat tapintatosan eltartva a pohártól 
mindenesetre a pohárnok mellett 
aszpirint teát és borogatást a gyanús 
már lefekvéskor az ágy körül lappangó 
illetéktelen álom-lázhoz

a fazékban ilyennek helye nincs 
süket füle drága kincs 
erre csörög a kilincs
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arra meg a babnak vége 
ugorj papa a medvére 

kuss
persze a pohárnok füle már előbb csengett
a pác forrni készült mielőtt alágyújtottak
s ez ízetlen tréfa mégsem ildomos
a szakács már koros hát
főzzük a madarat mindezen lében bőven
néhány napig s időnként melegítsük fel újra
hogy zavarossá tegye a vízízű műszer elvet
fogatlan csámcsogok ínyébe túrva
pirulva fenyőmadár pácban
verdeső szíve dobban
majd elintézzük a klotyóbán
a növi zivot ablakai alatt csak
semmi felhajtás a firkálmányok miatt
lesz majd új tapéta
meg színes szurokkréta
add hozzá és vedd el
bokréta fűszer-csomag
hogy átlényegüljenek a nem kívánt ízek
darabos faragatlan kérgek
mint már mondottuk kemények
csak rágóssá teszik az étket
a mesében puhíts passzírozz
s klopfolj ha kell jó szakács
mi másként tömhetnéd a sok korgó gyomrú babát 
fenyvesek madarát töltelékkel 
végy szakácskönyvet szép beszéddel 
kiejtéssel hangsúly adó körítéssel 

hallgatóság vámja vagyon 
a rendbontót csípjék nyakon 

ezzel nagyjából készen is volna 
ha a kotnyeles a fazéktól nem tágulna 
és felkavarná a lét újra újra 
sohase féltsd a mamát gabit
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nem hidegleléstől patkóit el ő se 
aszálytól izzik a rozsé 
a leckét nem tanulva soha meg 
aludva sem nyugodtan 
mázba kenve szárnyat
lehúzó visszértágulásnak szűkületében látva 
fenyőmadár pácban ragyog 
hizlalják a spék darabok 
minthogy súly a füldugó öltözet 
s a szemüveget felfogó keret 
az abszolút mérleg serpenyőjébe helyezett 
newton-változás szorzata az állandó nyomás 
plusz gravitációs hajlam 
a szabad esés le elméletben 
torzulás a fejméretben jelzik 

megfőtt a fő
madarunk a pácból kivehető 
kedvenc haver a késnyelő 

szalonképes a spárga 
meg a mélyzsebű komoly szándékú vevő 
számláján a kézelő lesz mi kell 
könnyen hozzáférhető hiány 
cikk helyeslő 
impozáns üvegtető 
búra fenyőmadárra pácra 
kimérten elkészítve a tálalásra 
sohase féltsd a mamát a sírt 
hidegleléstől patkóit el őse 
a szájtól felhevült bőre jeges kőre 
fagyott utólag előre

látsszon is meg ne is 
az legyen meg ne is 
csörgősipkás vagy 
befelé nyíló kilincs 

lány leheletvékony hártya 
középkorú kiégett apáca
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finom omlós tejes papi 
a tegnapi és holnapi ájulásban 
folytonos lé habja nincs mert habos 
ahogy a fenyőmadár fogy 
a konyhaszék nyikorog

hallgatóság vámja vagyon 
kilincsel az alkalom 
fazékba bújik a menyét a pinty 
bő lében innen csak néhány ints 
kellemes szürkületben fekete jé 
jelen ha kérded a kifutó tejé 

figyel és lesi
a végét is ki lehet várni ahogy
majdcsak visszakerül a hír a nem kívánt fülbe
kapkodd csak el
kapkodd csak el
mint a megfontolt dialektikája
csak így lehet csak így lehet
adu lesz a makk hetes
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A HEGEDŰMRŐL





FÜLEKBEN DÖRGEDELMEK

a tök tök legyen 
a virág virág 
szakadt cipőből kálváriát 
lesni nem 
elesni sután
két összecsattanó tenyér között
pecsételődik meg a megtapsolt neve
mert nincsen kétméteres bokánk
hogy szakadékokon
lépésben keljünk át
mint a kalács
melyet kelni tettek föl
a kemence padkájára lépve
lesz mi lesz
vonatunk a fagyott vízen 
siklik át
s felkarcolja a jeget
legyen bármily kemény is hiszem
hiszen másként nem
süllyedhet az
aki alatt kemény a föld
feleim
megmaradt fele 
ki még szórni mer 
fejekre dörgedelmet 
talán már kívül 
a hallótávon 
ha már halni kell 
a tök tök legyen 
a virág virág
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A HEGEDŰMRŐL

a hegedűm istenem 
a hegedűmnek valami baja esett 
elhallgatott vagy megbetegedett 
hetek óta nem szól hiába pengetem 
pedig már mesternél is voltam vele 
azt mondja semmit sem lehet tudni 
még nem járt le a lappangási ideje 
de addig is tartsam melegen
és bízzak már felfedezték az univerzális gyógyszert 
valahol keleten újságolja főbérlőm 
a moszkvai balett 
ismét Varsóban vendégszerepei
az előadásra már megint elővételben elkeltek a jegyek
pedig sietett helyet rezerválni nekem
tudja hogy utálom a tánckart meg a díszletet
ezért minden ilyen rendezvényre felhívja a figyelmem
hátha magamtól is elmegyek végleg
ősztől tavaszig törvényileg tilos kirakni az albérlőket
pedig utálja a hegedűmet
szerinte rosszul hangolom túl feszes
nyilván baj lehet a fülemmel
mert nekem a macskaköves placc sarkán inkább laza 
félek egyszer még túlfeszítem
erre pepe minden bizonnyal azt mondaná nem lenne helyes
háziorvosom viszont még egy srófolást javallna
istenem csak nehogy fémes legyen a hangja
félek vagy csak rémeket látok mielőtt
ujjam a hegedű nyakán a húrszorítón
erre vagy arra csavarna
a rádió meg mióta hangszeremmel baj van
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csak ismételgeti szorgalmasan 
zene húros hangszerekre és cselesztára 
ismeretlen lett zeneszerző műve 
egyszer talán mégis megszólal 
remélem s már magam sem tudom 
hogy bízok-e még benne vagy 
csak hízok tőle mint a koca 
hogy magamat nyugtassam nem 
a hegedűmmel nem lehet baj 
csakis a vonóval 
hol van
mióta nem szól a vonó is elveszett
vagy mióta elveszett azóta nem szólal
hasztalan figyelem a pókhálósodó tokban a sarokban
hever és fészket rak benne a moly
mégsem hangzik fel a várva várt akkord
ahogy pattognak sorjában a húrok
felfedve korhadt falakat párnák alatt
a fülledt levegő egyre inkább fojt
s a keményfa elhajol mi mást tehet
hallgat mielőtt testén megjelennék
a reája méretezett himlőfolt
mint már annyiszor
a hegedűmnek valami baja esett
megbetegedett vagy néma lett
mielőtt önnön hangján szólhatott
betokosodott s a torkára fagyott
az édes érdes korpapor
mint már annyiszor
mint már annyiszor
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,,»HANGZAVART«? — AZT! HA NEKIK AZ, 
AMI NEKÜNK VIGASZ!”

(vázlat egy alkalmi verstöredékhez)

ha tiszta játékra jő a kontra 
legyen hát rá rekontra

oly kórban éltem én e 
hol hatnak (hétnek) az értelmére 
csak úgy mert kell igen nem vitás 
mert kaparni mert hol viszketett 
ahelyett hogy fényezte volna a vikszeket 
efféle rímkönnyedséggel 
s számít-e hogyha kín 
éljen vivát
pompásra suvickolt padlódeszkák
melyre emelvény épült és integet
a szoborrá vált szónok még meg sem született
de máris gipszbe öntött képe
igen igen már hallani a melódiát
az elektromos agy tévedhetetlen csatlakozó fejében
csak fülelni kell igen baj ne érje
megelőzni a vészt hordozó meszest
a gondokkal teli pestisest
kinek fenntartásai vannak a meszelő nyelében
mert csak kevesek papája halt el tébécében
hajrá jimmy súroljad a padlót fényesítsd a vikszet
nem lehet jobb dolgod
hajrá újra ne sajnáld a bokszot
kövesd a lényeget a tejest
a vajasat habosat édeset
ki vivát lelkesedni sem rest
mert adhat-é tarka tehén fehér tejet
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és más dilemmája nem lehet
megengedhető hogy a kérdezett is feleljen néha-néha persze
szorosan a tárgyra térve igennel és nemmel
nehogy a rémről rémhírt terjesszen
a szervezet titkos kéme brecht
a cabaret voltaire-ban voltaire-nek ki jobb híján
(egy időre)
parkett-táncos lett mert más könyveknek kellett a hely
hogy legalább hangsúlyban megmentse
mindazt amit jelent egy felhangban
az elvárt dal akkordjai között
csak kevesek papája halt el tébécében
hajrá jimmy súroljad a padlót fényesítsd a vikszet
nem lehet jobb dolgod
hajrá újra ne sajnáld a bokszot
mert olykorban éltem én e
hébe-hóba lébe-jóba
mint igen futballista fagylaltot nyalogatva 
gavrasra figyel 
de finom ennek a krémé
ha zamatos porhanyós tölcsére s mindaz mi belőle szól
vajon ki lehetett a tettes
a feleség vagy a féltékeny anyós
hogy csak kevesek papája halt el tébécében
hajrá jimmy súroljad a padlót fényesítsd a vikszet
nem lehet jobb dolgod
hajrá újra ne sajnáld a bokszot
mert itt van ista-pista. a lyukatlan trappista
neofeltalálója a töménynek hogy kizárjon minden kételyt
a sajthoz egér nem férhet észrevétlen
sem lyukba bújva sem lyuknak álcázva az ellopott részt
csakhogy a paradicsomba menni mégsem olyan egyszerű

és biztonságos
többkarátos bőrkabátos 
falazva sem sütőlapokkal

99



a megmaradt immár színhatos betli ellen 
minthogy még a pokolba menni sem olyan egyszerű

és biztonságos
mert csak kevesek papája halt el tébécében 
hajrá jimmy súroljad a padlót fényesítsd a vikszet 
nem lehet jobb dolgod 
hajrá újra ne sajnáld a bokszot
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U. i.: 
HOSSZABB LETT A KÍNAI NAGY FAL

A kínai régészek kétévi kutatás után felfedezték a kínai nagy 
fal eddig ismeretlen részét, Senhszi északi tartományban. A 
falnak ez a része 100 kilométer hosszú. Kőtömbökből áll, s 
időszámításunk előtt a 7. században építették. A kínai fal 
most összesen 5860 km hosszú.

(újsághír)
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