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Kontrasztanyag





Mint mikor a vénába 
kontrasztanyagot fecskendeznek 
és minden dobbanással egyre inkább szétárad 
a testben
úgy kellene a versbe is
beleinjekciózni valamit
valami idegent
és megvizsgálni
megfigyelni
hogyan árad szét
minden egyes dobbanással
hogyan épül be
keveredik a gondolatokkal
az idegen anyag
beépül avagy kilökődik
távozik-e a salakkal
a versből lehet-e székletmintát venni
lehet-e laboratóriumban elemezni
kórházban
műtétre előkészíteni
vizsgálatoknak alávetni
szikével felnyitni
várni az allergiás reakciót
kezd-e rángatózni
kilökődni
az idegenség
a sorok közt mint bordák közt 
keresztüldöfni az adrenalint
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azt kellene
hogy történjen már valami 
a monoton dobbanások 
csörgedezések 
helyett
történjen valami 
igazán szép lenne 
röntgennel nézni
ahogy a kontrasztanyag szétáramlik 
betűről betűre.

fa

Milyen nyugalom van a szappanbuborékban
milyen nyugalom
mint megannyi miniatűr jupiter
fodrozódó viharokkal
színes egymásba olvadó foltokkal
pedig csak egy szappanbuborék
az egészből ideiglenesen leválasztott üres halmaz
ideiglenesen leválasztott üres tér
a tökéletes meditáció tere
sohasem tudtam olyan pici
miniatűr buborékot fújni
mint a jupiter
mikroszkopikus bolygót
hogy szabad szemmel egymás mellett
vizsgálhassam
nézhessem
ahogy összeolvadnak a fodrozódások
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sohasem tudtam 
olyan pici levegőt fújni
hogy ennyire miniatűr legyen a szappanbuborék
olyat talán csak egy
éppen a tojásból kibújt fecskefióka tud
álmában ha felsóhajt
csak a fecskefióka tud meditáló
szappanbuborékot fújni
és egyedül csak a fecskefiókák tudják
hogy mekkora a jupiter felületi feszültsége
mekkora feszültség kell
hogy a mindenségből
ha ideiglenesen is
leválasszunk egy kis üres teret.

í*

Nem kell túllihegni 
a disznóvágás nem olyan nagy dolog 
felesleges ezt az ügyet túllihegni 
nem érdemes
csak hagyni kell megtörténni
jön a böllér
hozza a kést
és ennyi az egész
valójában
ha az atomok közti üres teret 
nem számítjuk 
nem veszünk róla tudomást 
akkor a maradék anyag
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átszámítva az egész emberiségre
kábé hét és fél milliárd emberre
az egész emberiség szilárd anyaga
körülbelül egy dobókockányit tesz ki
kábé egy köbcentiméter
vagy még annyi se
akkor meg minek túllihegni
leosztva ez az anyagmennyiség egy disznóra
tényleg nem sok
sőt
mondhatni a semmivel egyenlő 
akkor meg felesleges 
ezt az egészet túllihegni 
jön a senki 
a böllér
kezében a semmivel 
a késsel
leszúrja a senkit 
a disznót
megesszük a semmit 
a húst
és egyre kövérebb senkik leszünk.

*

Az autóbusz hajnalban 
tele emberekkel 
zsákokkal 
szatyrokkal 
a benzin szaga
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mint a háztartási zsiradék égő szaga 
émelyítő ez a hajnal 
gyomrunk görcsben már évek óta 
szótlanul bámulok magam elé 
a benzin
és a korai kávé szaga a kocsmából 
keveredik a levegőben
a felkelő nap keresztülfénylik az autóbusz ablakain 
a két ablak között emberek 
nagykabátban zsákokkal 
konyakkal tömött szatyrokkal 
a konyakosüvegen gellert vet a napsugár 
ugyanolyan hajnal 
minden hajnal ugyanolyan 
már évek óta
a hajnal szaga mint az égő konyhai zsiradék 
konyakosüvegek halk kocogása 
felszállók
a konyakosüveg nyakán gellert vet a napsugár 
hunyorogva nézem 
ahogy a kipufogó füstjében 
eltűnik az autóbusz-állomás.

A köd lecsapódó cseppjei 
lassan csorognak az ablakon 
olajos csíkot húznak maguk után 
tócsába gyűlnek a gumírozott 
ablakkeret alján



reggel az autóbusz-állomáson 
a sofőr kijön a kocsmából 
még rágyújt 
mielőtt bezárná 
az itt és az ott ajtaját 
még három perc 
talán négy 
a tér
kettészakad
mint a menetjegy
közben a cseppek csordogálnak
lassan lefelé az ablakon
túlcsordulnak az ablakkereten
és továbbfolynak
az autóbusz kékre festett
oldalán
majd lassan elindul 
és beleveszik a ködbe 
az egész állomás.

Idegesítő
ahogy a reggel lúdbőrös érzete 
testidegensége 
minduntalan visszatér 
mintha a szubsztanciák 
még nem kolloidként 
hanem csak valami



zavaros elegyként ébrednének 
már nem szétválasztva 
de még nem is egyesülve 
elég idegesítő 
lúdbőrös érzés
descartes állítólag abba halt bele
hogy hajnalban kellett
filozófialeckéket adnia a svéd királynőnek
nem tudta megszokni
a korai ébredést
inkább belehalt
valahogy helyre kellene tenni
ezeket a reggeli pillanatokat
legegyszerűbb lenne
félálomban várni
és érezni
ahogy a szubsztanciák 
pajkos kis felhőcskéi 
lassan összekeverednek 
elosztanak 
egyszer csak
bizseregni kezd a tobozmirigy 
és a fülcimpa is 
miközben lassan 
a sötétítőfüggöny varrásainál 
beszüremlik a nappal.
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Petróleummal hajat mosni
áramszünet idején
gyertyafény mellett
víz nélkül
petróleummal
irtani a tetveket
egykor a torokgyíkot
is petróleummal gyógyították
gyertyafény mellett
meg annyi mást
a tetveket lepetróleumozni
és várni
hogy lassan megfulladjanak
miközben a fejbőrt
vörösre marja
az olajos folyadék
a kis piros petróleumlámpából
kicsorgatni az utolsó cseppig
áramszünet idején
mikor nincs nyomás
víznyomás
nem lehet lemosni
csak hagyni hogy marja
a fejbőrt
miközben megfulladnak 
a tetvek
fekete szénporrá változnak 
amit ki lehet fésülni 
sűrű fésűvel 
tetűfésűvel 
ki lehet fésülni
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tetvetleníteni
petróleummal
közben hagyni hogy marja a fejbőrt 
és gondolni valami szépre 
levitáim csendesen 
a padlócsempe
és a nedvességtől felhólyagosodott
plafon között
miközben
a csap fölött csorog a fejemre 
a petróleum 
ilyenkor lehet 
lebegve
körülnézni a szobában 
lesétálni a lépcsőn 
kimenni a sötét utcára 
áramszünet idején 
matt fekete az egész város 
és nézni a csillagokat 
azt hiszem 
a petróleum
jó katalizátor az asztrálutazáshoz.
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Párhuzamos rendszerek





Csak meg akarta nézni 
hogy tényleg párhuzamos-e 
csak ennyit akart 
szépen lefeküdt 
arcát a hűvös 
vasra szorította 
tényleg száznyolcvan fok 
tényleg annyi 
csípője az élesre tört 
hideg kövekhez tapadt 
lágyékába vágtak 
fontos hogy pontosan 
száznyolcvan fokos legyen 
csak meg akarta nézni 
később plasztik szögmérővel 
lemértük 
tényleg annyi volt 
pontosan száznyolcvan 
száznyolcvan fokot zárt be 
a végtelen párhuzammal 
a vonat eddig még sohasem 
érkezett időben.

*
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Tollpihék hullanak
szürke pihékkel telik meg az udvar
a levegő
ahogy szétrebbennek 
légpuskával vadásztunk a gerlékre 
az udvaron
apró szürke ólomgolyókkal 
lőttük a háztetőn 
az ereszcsatornán 
pislogó hunyorgó 
gerléket
szinte hangtalan a légpuska
mint mikor rosszul illesztik össze a fogaskerekeket
és megugrik
átugrik
egyik fog átpréselődik a másik fog felett 
csak egy kattanás 
és a szürke golyók 
szürke tollpihék közé fúródnak 
ilyenkor a többi madár felröppen 
majd visszatelepszik ugyanoda 
a tetőre
az ereszcsatornákra 
a villanypóznára 
a gerle nem egy okos állat 
a légpuska célzóján keresztül 
nem volt rajta távcső
nem volt távcsővel szerelt precíziós műszer 
csak mezei légpuska 
mezei célzóháromszöggel 
pontokat lőttünk
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a villanypózna kábeleinek 
és keresztrúdjainak 
végtelen hálójába 
mint a kockás füzetbe 
az iskolában
a gerle nem tudja leszarni
a szárítókötélre teregetett
frissen mosott ruhákat
akarattal nem megy neki
csak ilyen gyors az anyagcseréje
de nem akarattal
a gerle koordináta-rendszerében
egyenesen pottyan
míg a szárítókötélében ívben
a gerle nem
akarattal biztosan nem
csak ilyen gyorsan bomlik le
benne és emésztődik meg
és pottyan
a gerle nem egy okos madár 
nem tudja kiszámolni 
nem tudja kiszámolni 
a szar útközben érintett pontjait 
az egymást fedő 
koordináta-rendszerek között 
ő nem igazodik el 
a gerle egy egyszerű madár 
végtelenül egyszerű 
és a légpuska 
a szürke ólomgolyó 
a gerlével együtt
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minden egyes alkalommal 
egy koordináta-rendszert is 
halk kattanással 
leradíroz az égről.

Nem lehet kupidókról 
meg mindenféle 
szárnyasról írni 
szimplán csak azért 
mert nem léteznek
nem léteznek apró láthatatlan szárnyasok 
apró nyilacskákkal
és egy szerelmes vers miről a fenéről szóljon
ha nem ezekről
nincs szárnysuhogás
vannak hormonok
meg beidegződések
meg társadalmi elvárások
meg mindenféle realitás
kupidó az nincs
így meg eléggé nehézkes
mondhatni problémás
szerelmes verset írni
maradnak a tények
tegyük fel
te vagy egy galilei-rendszer (K')
-  a leggyönyörűbb galilei-rendszer 
teszem hozzá -
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én meg egy másik (K")
két külön viszonyítási ponttal (Kx és Ky)
majd találkozunk
és lassan úgy alakul hogy
beszélgetés közben
-  csak addig jussunk el -
közös viszonyítási pont mentén (K0)
kezdünk párhuzamosan haladni
egymással is
és a viszonyítási ponttal is
párhuzamosan
és innentől kezdve
két kicsi galilei-rendszer (K' és K M)
te és én
már szerelmesek vagyunk 
közös viszonyítási ponttal (K0) 
közös törvényszerűségekkel 
satöbbi
de ebből is nehézkes 
mondhatni problémás 
felettébb problémás 
szerelmes verset írni.

Beszélgessünk egy kicsit 
a minkowski-féle négydimenziós térről 
ha már így reggel 
kávé és cigaretta mellett 
beszélni kell bármiről is
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ha már a csendben üldögélés 
nem elég
hogy elkezdődjön a nap
a reggel úgyis a minden
átértelmezéséről szól
folyamatában látni
átértelmezni a történteket
a napok szakaszolásából
(alvás ébrenlét alvás ébrenlét)
kilépve a születéstől
a reggeli kávéig
látni az egész folyamatot
tehát kávé cigaretta és minkowski
a távolság az első bögre kávé idején
kezdett fontos lenni
a kávéval együtt betüremkedett
a nyelőcsövembe a távolság érzete is
az origóponttól távolodva
-  értsd alatta egykori lakásunkat -
a nyelőcsövemben
mindig valami kávézaccszerű
keserű szárazság érezhető
hiába próbálom magam elhelyezni
a térben
az origótól viszonyított távolság
hiába ugyanaz már egy jó ideje
valami mégis változik
valahogy mégis egyre nő az a távolság
cigarettafüsttel hiába is küldök
mint az indiánok
üzenetet haza minden reggel
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hiába próbálom a saját magam helyzetét is
ezzel a füsttel meghatározni
valami mégiscsak változik
minkowski nulladik dimenziója
(vagy a negyedik)
beszélgessünk egy kicsit az időről
sosem lesz már ugyanott
semmi
sosem lesz már ugyanúgy semmi
hiába mennék vissza
vissza az origóba
a távolság a reggel pillanataiban
amikor az átértelmezéshez
új és új nullpontokat keresünk
ahol kétirányú elemzéseket végezhetnénk
akkor is egyre inkább növekszik
mire elég a cigaretta
már gyújthatom meg a másikat
hogy újra meg tudjam határozni
a zérust
ezért felesleges
hogy reggel akár egy szót is szóljunk.

Fonnyadt káposztalevelek 
közt
csigakonglomerátumok nyálazzák
egymást
prózai helyzet
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szaporodnak 
mint a nyulak 
na mondjuk nem úgy 
kicsit veszélytelenebb 
gerincroppanás nélkül 
lévén nincs is gerincük 
bagzanak 
egymást döfködve 
a sötétzöldre aszalódott 
káposztalevelek közt 
fibonacci örülne 
de örülne 
ha látná
hogy a szép ívben tekeredő csigaházak
az aranymetszés-arányú
szép íves csigaházak
sokszorozzák önmagukat
nem nyulak
de akkor is
nem is élnek örökké
még feltételezve sem élnek örökké
de akkor is
de örülne fibonacci
a sok szép kanyarulatnak
és ahogy kanyarulnak tovább
majd kikanyarulnak kis petéikből
és kanyarognak
szép kis
aranymetszés-arányú
ívekben
a káposztalevelek 
fonnyadt maradéka között.
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A Wilkinson penge





A villanypóznák
a villanypóznák az okai mindennek 
az őket körülvevő mágneses tér 
a hosszú faoszlopokat 
mint girlandok
fogják közre a remegő hullámok
mindig is szerettem volna
mágneses karkötőt
meg ágybetétet
tele apró mágneslapokkal
azt mondják jót tesz az idegeknek
szerettem volna
de a villanypóznák miatt
nem lehet
a mágneses tér miatt 
a fluxussűrűség miatt 
nem lehet 
karkötőm 
ágybetétem
nem lehetnek jók az idegeim 
mert mintha én is benne lennék 
abban a girlandban 
ezért nem lehet 
sem mágneses karkötőm 
sem mágneses ágybetétem 
és mágneses karkötő 
ágybetét nélkül 
nem jók az idegeim
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nem lehetnek jók az idegeim 
éjjelente érzem ahogy mágneseződnek 
a hajszálaim
lassan teljesen átmágneseződöm én is 
megbolondulnak az iránytűk 
a vadászpilóták iránytűi 
az iránytűk mágnesezett idegei 
és lebombáznak 
a villanypóznával együtt.

?f

A wilkinson borotvapenge 
a ceruzatartóban 
emlékeztetőül 
veszélyes ceruzához nyúlni 
ki tudja
lehet hogy megvág 
a ceruzatartóban 
emlékeztetőül 
hogy ez veszélyes dolog 
ahogy kopik a ceruza 
egyre rozsdásabb 
a wilkinson penge 
egyre mélyebbre kell nyúlni 
a ceruzatartóba 
egyre veszélyesebb 
mondhatni statisztikailag 
egyre nagyobb a valószínűsége 
hogy megvág a penge
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a háborúban 
a lövészárkokban 
töltényraktárakban 
bunkerekben 
ceruzából
és borotvapengéből készítettek 
rádiót
és azon keresztül jöttek a véres hírek 
a frontra
minden szót véresre mart 
a borotvapenge 
a hősi halottak nevei 
a vezérkari parancsok 
a statisztikái: 
mind cafatokban jöttek 
a recsegő kis rádión 
véresre szabdalta mind 
ahogy ujjaimat is 
a wilkinson borotvapenge 
a ceruzatartóban.

Milyen szép is lenne
ha a színek nem egyforma sebességgel
terjednének
hanem a sötétebbtől
a világosabbig lassulva
egyre lassabban
szép lenne
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leszállnál a vonatról
és először meglátnám a pupilládat
két fekete pontot
a fehéren világító
kőzúzalékból
összelapátolt vasúti töltésen 
majd a hajad 
szálanként tűnnének elő 
a tincsek
a sötétebbtől az egyre világosabbig
minden árnyalat külön-külön
majd megérkezne a szemöldököd
és az anyajegyeid
a kis barna pöttyök
amiket már többször is megpróbáltam
feltérképezni
az évek során
valószínű hogy rendszerezni kellene őket
egyszer s mindenkorra
mindet egytől egyig
lejegyzetelni
bemérni
háromszögelni
tycho brahe temérdek füzetet teleírt
csillagkoordinátákkal
mint egy megszállott
úgy kellene nekem is lejegyezni téged
pöttyről pöttyre
majd lassan előtűnik karod
arcod
bokád
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először ahol lebarnultál 
a vonat ablakán keresztül 
a naptól
és végül fehér ruhádat látnám meg 
a szálai közé berakódott korom 
már régóta sejtet valamit 
valamikor a pupillád 
és a hajad sötétebb szálai között 
tűntek fel
mint egy régi karcos filmen
a fénylő pontok
csak sejteni lehetett mindeddig
hogy valami lesz még ott
valami volt még ott
és csak most
mielőtt még teljes egészében meglátnálak 
derül ki
hogy fehér ruhában utaztál 
a vagonok közt 
kormos falak közt 
hófehér ruhában 
milyen szép is lenne 
folyamatosan érkeznél 
színről színre 
és ha elmennél 
mire eltűnnél
már kezdődhetne is elölről az egész 
gyönyörű lenne 
ülnék az állomáson 
a bakterház előtti 
kényelmetlen pádon
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ahol várok rád
minden nap
és nézném amint
előtűnsz
eltűnsz
előtűnsz
eltűnsz.

#

A harangok 
sokáig azt hittem
hogy mindig egy időben szólalnak meg
mindig ugyanakkor csattan a fémhez
a harang nyelve
a templom tornyában is
és a temetőben is
ugyanakkor szólal meg
mindkettő
a harangokból régen ágyúkat öntöttek
vajon az ágyúkból utána
visszaöntötték-e a harangokat
jó lenne megszagolni egyszer
fenn a toronyban
vagy kinn a temetőben
a harang illatában van-e lőporfüst
háborúban hallgatnak a harangok
mert ágyúkat öntenek belőlük
de most nincs háború
és az utcán nem érződik lőporfüst
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egy időben csattan a nyelv a fémhez
a templomban is és a temetőben is
most nincs háború
ismét nincs
épp két háború között
félidőben
amikor úgy tűnt
rendben mennek a dolgok
a temető mellett pecáztunk
a nagygödörben
azóta már kiirtották a nádast
a halakkal együtt
a temető mellett
azt mondják nem egészséges
a temető melletti gödörben pecázni
megenni a halat
de azt nem illendő
hogy miért
arról nem illendő beszélni 
könnyebb kiirtani mint beszélni róla 
könnyebb a harangból ágyút önteni 
mint fordítva
most már csak sétálni lehet
a templomtól a temetőig
a mellékoltár előtt álló keresztelőmedence is
olyan mint a nagygödör
mint egy vízzel teli teknő
csak sétálni lehet manapság
a keresztelőmedencétől
a nagygödörig
miközben harangoznak
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furcsa
nagyon furcsa
egyre korábban hallom a temető harangját 
és egyre később a templomét 
egyre később
a hang terjedési sebessége állandó
mindig ugyanakkor
mindig ugyanolyan sebességgel
terjed
az utcákon
a házak felett
talán egészen a holdig is terjedne 
ha lenne közeg 
ha lenne miben terjednie 
de közeg csak itt van 
az utcákon 
a házak felett 
meg felfelé is valameddig 
egyre később hallom 
ez jelenthet valamit 
valamit biztosan jelent 
az utcán nincs lőporfüst 
nincs füstszag
csak virágágyások a házak előtt 
meg tehéntrágya az udvarokon 
egyre közelebb a nagygödörhöz 
és egyre távolabb a keresztelőmedencétől.

fa
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„ ... mintha már kiterítve” (Sziveri János)

Madzagon lógunk
egyre jobban feslik
mondaná
feslik a madzag
elroj tolódik a terrakottaszínű
alkonyaiban
mint bölcső felett
a zodiákusok
foszforeszkáló fényei
lógunk feszes madzagon
mondaná
a gravitációs tér
lassan elpattintja a madzag
rostjait
egyenként szakadnak a szálak
és nem szállhatunk ki
nem szállhatunk ki a gravitációs térből
nincs végtelen üres tér
ahol csak úgy
tessék-lássék módon
mindenféle hatás nélkül
lennénk
csak ez van
itt
lógunk a madzagon 
a feszes madzagon 
a terrakotta alkonyaiban 
és szálról szálra feslik el 
a láthatár.

fa
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Legyőzni a tehetetlenségi erőt
a békésen szuszogó langymeleg pocsolyát
legyőzni önmagunk tehetetlenségét
a mozdulatnélküli hömpölygést
ebben az egymás felett lazán keresztülcsusszanó
embermolekula-masszában
ahol az egzisztencializmustól
márványos hullámok
is csak épphogy kicsit
talán egy ujjnyira barázdálják
néha-néha a tükörfelszínt
a tehetetlenségi erőt
legyőzni
molekuláról molekulára párologtatni 
el önmagunkat.
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Gerinchúr





Kálciumhiányos kisgyerekek 
eszegetik a csirkeszart az udvaron 
apró törékeny ujjaikkal 
csipegetik 
válogatják
az összeaszott lóhere szálai közül 
a szárazabbat simábbat fehérebbet 
próbálnak 
mosolyogva
visszakuporodni magzati pózba 
visszanöveszteni maguk köré 
a papírvékony tojáshéjat.

A fészer meszelt falát végigsimítva 
tenyeremre tapad a fehér por 
a mészpor amivel pattanásig fúvódott 
tetemeket takarnak be 
a faluszéli dögtemetőben 
mintha papírmasé tapétát ragasztottak volna 
a hullámos vályogtéglákra 
vékony törtfehér lapokat 
a falba vert szögeken ásó gereblye lóg 
csuhéjával összefont kukoricakoszorú 
a sarokban kaszáspók foltozgatja hálóját 
tenyeremre tapad a fehér por
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próbálom kitapintani a falban 
a sárba kevert szalmaszálakat 
mint betűólom nyomát 
a történelemkönyvben.

fa

Hiába ráztam nem szakadt le a farka
csak lógott az ujjaim közt fejjel lefelé
rángatózott tátogott
rózsaszín nyelve görcsösen
visszapöndörödött torkába
azt mondták leszakad
leszakad a farka a kicsi gyíkocskának
a bagoly tollak és galamb tojások mellett
jól mutatott volna a gyűjteményemben
egy igazi gyíkfarok is
bár a preparálása még nem volt világos
hogyan lehet megőrizni a gyík farkát
hogy ne aszalódjon össze
száradjon ki
feketedjen meg
de mindez végtére is mellékes
mert hiába ráztam
nem adta meg magát a gerinchúr
csak rángatózott
nézett rám tátott szájjal
nincs gyíkfarok-preparátumom
és hiányzik
igen hiányzik a gyűjteményemből
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a gyíknak is hiányozna 
ha feladta volna
ha farok nélkül pottyant volna a fűbe
de így nekem hiányzik
a gyíkot végül elengedtem
nem preparálhattam ki egy egész gyíkot
azt mondták leszakad a farka
a kicsi gyíkocskának
ott volt az ujjaim közt
lógott fejjel lefelé
de nem szakadt
ha nem sikerült volna elkapnom
a gyíkocskát
a farkánál fogva
nem is hiányozna most ennyire
egy apró zöldpikkelyes gerincdarab
a gyűjteményemből.

A nevére nem emlékszem 
csak arra az ívelt csipkeszegélyre 
a hosszan kanyargó 
hullámzó indaszálra 
kétoldalt lyukacsos levelekkel 
kör alakú termésekkel 
alig látható
pókhálószálak tartották össze 
a csipkeszegély ívelt vonalában 
végtelenített édenkertet
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és egy fekete cérnaszál 
futott körbe
siklott az indaszál mentén 
a nevére nem emlékszem 
csak erre a csipkeszegélyre 
az illatos fehérneműs fiókban.

Ki ne sajnálna meg egy öszvért 
a zuhogó esőben 
egy csak úgy lett állatot 
a legelő szélén
a vízelvezető csatorna mellett 
barna szőrén cseppekben megül a víz 
lassú unott rágásokkal 
nyeli a szénát
fogai közt csikorog a homok
ki ne siratna meg egy öszvért
a zuhogó esőben
egy csak úgy megtörtént állatot
akinek mindegy
hogy meddig engedi a pányva
és sosem próbálta még
elrágni a kötelet
ki ne temetne el egy öszvért
a zuhogó esőben
mondana egy imát
gázoktól szétrepedt hasa
szétnyíló bordái fölött
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üres szemében 
különválik ég és föld 
és eltűnik a meszesgödörben 
mint egy csak úgy lett dög.

fa

A húsgyár rozsdásodó
pléhkap úja mellett
a vakolatlan fal mellett
ott áll combközépig érő
fényes fekete szoknyában
és a szürke aszfaltot nézi
szemben a kis mellékúttal
áll és vár valakit
egyvalakit
mindig másvalakit
nem tudni
csak áll és nézi
ahogy az aszfaltra tapadva
gördülnek be az élőhússal
tömött teherautók
a húsgyár kapuján
hallgatja ahogy még egy utolsót
sivítanak a disznók
mielőtt a sokkoló végleg
befordítja szemüket
kemény koponyájuk mélyére
a fal mellett a vágóhídszagban
rókalepkék köröznek
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mint a keselyűk
valakire vár
egyvalakire
mindig másvalakire
fekete szoknyájáról
szikrák pattannak
ha hozzádörgölőzik az éjszaka.

fa

Már rég le kellett volna írnom 
ha tudnék olyan betűket írni 
olyan puha meleg betűket 
összerakni belőlük 
olyan szavakat 
egybefüggő mondatokat 
vagy csak egy befejezetlen 
félmondatot
ami legalább arasznyira megközelítené 
hozzávetőlegesen érzékelhetővé tenné 
legalább körülírná milyen is volt akkor 
ha tudnám hogyan lehet 
hogyan lehet ilyen betűket 
szavakat mondattöredékeket írni 
már biztos leírtam volna 
meleg puha betűkkel papírra 
ha lenne papír
olyan sima és matt fényű papír
ami egybeolvadna ezekkel a betűkkel
mint a vászon üres tere az ecsetvonással
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ha lenne ilyen 
már biztosan leírtam volna 
milyen árnyalatú volt a szoba 
azon a karácsonyestén.

Mosóteknőre 
feszített csirkebéllel 
jól lehet utánozni 
a bölömbikák hangját 
bőgővonóval nyiszatolva 
a sárga bélhúrt 
remegni kezd a nádas 
és lassan
mintha felerősödne a szél 
hullámzani kezdenek 
a gyékényszálak buzogányai 
a hullám lefut 
egészen a sárban 
egymásra fonódó rizómákig 
és apró légbuborékok 
pattannak ki a pocsolyákból 
a mosóteknő nem fér el 
a bölömbika pici gyomrában 
gyorsan emésztő 
belei között nem fér el 
anyám ruhája 
amivel szordínózni lehetne 
a rekeszből felbuggyanó hangot
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de lehet hogy a bölömbikának 
elég az is ha eszébe jut a teknő 
anyám púposra pakolt mosóteknője 
és elég ha az érzés lefut
sárga rizómaként egymásra fonódó bélhúrokon
egészen le a rekeszizmokig
és már pattan is a hang
a hangbuborék
és beleremeg a nádas
mint mikor felerősödik a szél.

&

A konyhaszekrényben
mindig volt egy üveg
gyógynövényes pálinka
nemes egyszerűséggel csak
szókratésznek neveztük
-  a napóleon konyak után szabadon -
keserű volt mint a bürök
még ha nem is tudtuk
milyen keserű lehet valójában
a filigrán fehér virágú bürök
a konyhaszekrény
belső élei elmosódtak
és a barna pálinka
a mi keserű téridőnkből kiszakadva
a semmi közepén
lebegett az ajtó mögött
ilyennek szokták ábrázolni
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oltárképeken a szent grált
amint lebeg az ürességben
és a pohárról
az üvegről
visszatükröződik
a telihold sárga fénye
keserű pohár
egy üveg Szókratész
és minden reggel
kakast áldoztunk aszklépiosznak.

A töltés felett tegnap felrepedt az ég 
és isten kíváncsian lekukucskált 
a rózsaszín hasadékon át 
megnézte a horizontra 
felfeszített dohányföldeket 
a nikotincseppeket izzadó szálakat 
nézte ahogy a levelek 
sárgulva terítik be 
a göröngyös földet 
barna nikotinlébe ragadt hangyák 
gömbölyödtek görcsösen 
a felrepedt ég hasadékán keresztül 
csak ez az egy villanásnyi kép 
jutott fel a sötétszürke felhők fölé 
és az alkonyaiban dörögve üzent az úr 
legyen hát füstté minden.
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A reggeli brómos teának
néhány hét után
már érezni a hatását
harsányabb színűvé válik minden
neonzöld bokrok
rubinpiros virágok
a kerítésen keresztül
a laktanya állatkert-miliője
mint terepszínű szappanbuborék
örvénylik a város szélén
mint pattanásig feszült zárvány
benne csapongó csipkebogyótea-illat
a lőtéren a fel nem oldódott bróm
lilásfekete kristályszemei
ropognak fogaink között
platón szerint a szerelem végső célja
hogy világra hozza a szépséget
és ez így szép is
ebben a szappanbuboréknyi állatkertben 
a harsány önmegtartóztatás 
éles kontúrokkal választja szét 
a szeretőt és a szeretettet 
közöttük lilásfekete kristályüveg 
a reggeli kortyokkal 
lemossuk lelkűnkről 
a rászáradt húst.
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Eny észpont





Cs. Simon István (19 4 2 -2 0 0 7 )

Nekünk csak egy harangláb maradt 
a legelő
szikes foltjai között 
egy isten háta mögötti 
vasbeton omphalosz 
emlékül
hogy itt az enyészpont 
innen tágul a tér 
mindent innen mérünk 
és ehhez viszonyítunk 
körülötte békanyálra szaglik 
a nádas
és a darumadarak szétzilált fészkeiből 
kipotyogott tollpihékre 
zavaros jóslatokat rajzolnak 
a szitakötőlárvák.

A kirakat repedt üvege mögött
mozdulatlan áll
egy meztelen próbababa
mozdulatlan
rezzenéstelen arccal
tűri a celluxszal ragasztott
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repedt üveg mögött 
ahogy a gyerekek 
vizslatva bámulják 
plasztik melleit 
vékony kemény combjait 
és elnagyolt 
durva illesztésekkel 
összeforrasztott ölét 
mozdulatlan áll 
a koszos kirakatban 
miközben
fiatal párok sétálnak 
előtte
a fiú tekintete végigsiklik 
polírozott bőrén 
a lány szemérmesen 
nem vesz róla tudomást 
de már azt várják 
hogy éjszaka
lesötétített ablakok mögött 
lámpafénynél vetkőztessék egymást 
rezzenéstelen arccal 
nézi a sárgára öregedett 
celluxragacs mögül 
ahogy reggel
dolgozni mennek az asszonyok 
és a kocsmából 
az öntödébe támolyognak 
kék overallos munkások 
mozdulatba merevedett karjaival 
mintha segíteni akarna
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az öregasszonyoknak
hazacipelni a vesszőkosarat
benne kenyér
olcsó szalámi
kopott műbőr pénztárca
a kirakat repedt üvege mögött
érzi ahogy plasztik bőréről levedlik az idő.

fa

A körhintán
mindig ugyanott kötünk ki
mindig ugyanoda jutunk vissza
nem is tudom mit élvezünk benne
nem is tudom miért jó
ha mindig ugyanoda lyukadunk ki
a körhinta tengelye körül
körbe-körbe
és bármily furcsa is
egyedül a láncainkban bízhatunk
egyedül abban bízhatunk
hogy nem pattan el a láncszem
a körhinta forog
körbe-körbe
ugyanoda jutunk vissza mindig 
és kellenek a láncok 
kell minden láncszem 
mert igen jó az 
ha belekapaszkodhatunk 
ha tudjuk hogy nem pattan
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nem pattan el a fémkarika 
a lilásra színeződött forrasztásnál 
a mi kis körhintánk láncai 
a mi kis tengelyünk körül 
repítenek körbe 
és körbe
és csak a láncainkban bízhatunk 
nem is tudom miért 
de jó ez a biztonság 
nagyon jó.

Nálunk a mikulásnak rakétája van 
piros rakétán csilingelnek a harangok 
a hószínű égen 
piros rakétán
nálunk hátirakétán utazik a mikulás
nem kell ide hó
nem kell szán
akár nyári napsütésben is
akármikor
jöhet a mikulás
piros rakétáján
piros hátirakétáján csilingelnek 
a jéggé fagyott harangvirágok 
nálunk puskaporszagú volt a levegő 
sokáig a rakétáktól 
szürke csillogó rakétáktól 
nem csilingeltek
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robbantak
csak repültek a házak felett 
repültek és robbantak 
nem csilingeltek 
robbantak
idővel megszoktuk a rakétákat
a szürke rakétákat
ahogy kondenzcsíkot
rajzoltak
a hószínű égre
de a piros mégiscsak szebb
a piros mikulás
piros hátirakétája
szebb mint a hidegszürke
a hószínű égen szebb a piros rakéta
nálunk sokáig puskaporszagú volt a levegő
nálunk ha lenne
biztos megennék a rénszarvast is. 

fa

Klimó Károly: Csendélet bogarakkal

Ebben a dunyha-meleg csendben 
a sötétítőfüggöny 
vörös drapériáját
kívülről a szobára vetíti a déli nap 
hang nélkül 
a csendnek valójában 
van egyfajta monoton bugása
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jelzésértékű moraja 
mondhatni hallani lehet a csendet 
lassacskán fel lehet benne fedezni 
fel lehet kutatni 
a tárgyak hangját 
a szék és az asztal hangját 
a megszegett cipó hangját 
a drapéria vörös árnyékának hangját 
külön-külön kis üvegcsényi 
extraktumokat kifülelni 
mint vegyületből 
kidesztillálni egy-egy elemet 
ízekre szedni a csendet 
hogy a bőrön
bogárlábérintésként bizsergő morajlást 
bugást
be tudjuk azonosítani 
érthető hallható 
konszonanciát teremteni 
az egészben
hangokat ízeket színeket
ragasztani
celluxozni
és érezhetővé tenni
a csendet.
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Az éjszaka hálókat 
vittek ki a csatornához 
teherautóval hajtottak keresztül 
a sófoltos legelőn 
viharkabátban 
kötött sapkában 
fekete gumicsizmában 
éjszaka
a nád között rudakra feszítették
a zsinegből font
rácsot
és lassan a hínárszagú 
vízbe eresztették 
borostás árnyékok 
reggelre már
mintha ott sem lettek volna 
csak a csatorna vizének 
nyálkás 
pikkelyes
tükörfénye hiányzott. 

fa

A kripta rozsdás lakatját 
nem lehet elreszelni 
nem lehet feltörni 
megnézni
mi van a mélybe vesző 
lépcsők alján 
a koporsók szaga
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alig kivehető 
alig érezhető
csak ha egész közel hajolunk
a pántos vasajtó
résnyire elálló széléhez
alig észrevehető
a hideg penészszag
a kriptaszag
a több száz éves
virágok és fenyőágak illata
a lakat mögött
a vasajtó mögött
mint schrödinger macskája
se nem élő se nem holt
vagy még inkább
egyszerre élő és egyszerre holt
virágok nyílnak
és száradnak
fenyőágak rügyeznek
és rothadnak
mindaddig
amíg a rozsda meg nem eszi 
azt a lakatot 
ki nem lyukad a vasajtó 
hogy be lehessen nézni 
meg lehessen nézni 
mi van ott 
a sötétben
a mélybe húzódó lépcsősor alján
megnézni
hogyan porlad el
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válik semmivé 
egy pillantás alatt porrá 
a lakat és vasajtó mögött 
őrzött titok.

fa

A fekete-fehér tévé képernyőjén 
olyan egyszerűnek tűnt minden 
vagy van 
vagy nincs
némi szürkeárnyalatos átmenettel 
vagy fekete 
vagy fehér 
a katódcsövek 
bonyolult rendszere 
leegyszerűsített mindent 
halványszürke lett a vér 
a sivatag koszosfehér 
néhány sötétebb folttal 
a katódcsöveken keresztül 
leredukálódott minden 
a legelemibb létezési szintre 
hogy utána 
mi magunk töltsük fel 
magunkból töltsük fel 
színekkel
a képernyőre vetített 
árnyékot.
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Szerkesztői utószó





A Wilkinson penge a vonatkozó versben wilkinson penge. 
A kötetben másutt is tetten érhető az a kettősség, ami a 
kisbetűs és nagybetűs sor- és szókezdések írásképében 
jelen van; a familiáris belvilág és az univerzum pátosza, 
melyeket a központozatlan, szabadon áradó versnyelv 
ösztönössége hivatott közös nevezőre hozni. Amazt köl- 
tőileg elemelni a banalitástól, emezt iróniával ellensúlyoz
ni. A szövegek nagybetűvel indulnak, de descartes neve 
csupa kisbetű; e név nem több, és nem is kevesebb Tó
biás Krisztián költeményeiben, mint a disznóvágás. Ez a 
poétikai demokrácia és az említett formai sajátosságok 
könnyen parttalanná tehetnék a versanyagot, de a határok 
kontúrosak, a szerző ott szab határt az áradásnak, ahol 
kell: a versfolyam úgy mikro-, mint makroszinten remek 
ütemérzékkel van tagolva. Akár egy alkaioszi strófa.

A látomások úgy izzanak föl a maguk hétköznapi keretei 
között, mint a parázs, amire ráfujtak. Káposztaleveleket 
látunk, és a káposztaleveleket zabáló, közöttük bagzó 
csigákat. Szembesülünk a csigaházak isteni arányával. És 
fibonacci, akárcsak a már megidézett francia filozófus, ki
egyensúlyozott alkotóeleme a víziónak; a nevek tompán 
fénylenek a költeményekben, akár egy pénzérme az udvar 
porában.

A kötet az idegen anyag versbe injektálásának képével 
indul, és egy fekete-fehér tévéképernyőével zárul. Közbül 
öt, címmel ellátott versegység áll; nem hosszúversek, mert 
tematikailag túl heterogének, hogy annak nevezzük őket, 
ám a szó klasszikus értelmében nem is ciklusok. A  versek
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végén pont van. És van itt valami szelíd veszély. Borotva- 
pengével nem lehet ceruzát hegyezni. Egy borotvapenge 
a ceruzatartóban (a ceruzát ceruzahegyezővei hegyezik, és 
egyre fogy) afféle performansz, ami épp csak arra világít rá, 
ami amúgy is nyilvánvaló e versek olvasása közben: van ön- 
magukon túlmutató jelentőségük, amit nevezzünk itt és 
most még egyszer szelíd veszélynek.

Lanczkor Gábor
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