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(1)

Tudod én soha se akartam elmenni innen
talán meg se mozdultam
itt állok mióta megszülettem ezen a ponton
mint a koronafa szuronyai
meredek az égnek és csak az idő
kapaszkodik fel erre a dombra és
lökdös jobbra balra
én meg egyensúlyozok féllábon
mint a gólyák
akikből mint mondják
jó biciklisták lennének
csak nehéz biciklivel békát fogni
a budzsákban.

7



(2)

Vagy talán megmozdultam 
de nem akarattal 
azt nem
álltam álltam egy helyben 
és alattam forgott a föld 
hallottam galileiről 
és meséltek jókairói 
és forgott ez a barna izé 
itt alattam
és egyre nehezebb volt egyensúlyozni 
és
és seggreültem jó párszor 
és nem tudtam ott maradni 
de nem akartam 
elhiszed
meg se mozdultam volna
legszívesebben
néztem volna a naplementét
mint a szappanoperák végén a hősszerelmes
és nem érdekelt volna más
csak az egymásba fonódó szőlőtőkék zöldje
és valahol ott a távolban
a tisza zúgása.
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(3)

Nagyapám meséli hogy mikor pusztított a torokgyík 
a faluban petróleumot ivott és azért nem lett beteg 
marta a torkát neki merthogy ő még pálinkát se 
szokott de azt hallotta hogy a petróleum az jó  és ő 
megitta és itt van kutya baja bagózik már kilenc éves 
kora óta annak idején kukoricabajuszt csavartak ma 
vágott dohányt csavar mondja a fene tudja hogy mi 
van azokban a gyári cigarétákba beleaprítva apám 
viszi neki mindig merthogy már az utcára is csak 
ünnepnap mikor a szomszédok mennek a templomba 
meg kell nézni őket meg-e vannak még amíg otthon 
voltam én vittem neki a dohányt sohasem köhög 
tőle pedig naponta elszív vagy ötven szálat a fáma 
szerint egyszer addig-addig piszkálták hogy megivott 
egy-két pohárka szilvóriumot lovaskocsin hozták 
haza azóta csak nagyritkán ha fájt a foga az az egy 
akkor öblögette utána meg a helyét mikor már egy 
sincs neki azt mondja kiköpi ő az egészet bár én még 
sohasem láttam köpködni esetleg ha beszippantotta 
a vágott dohányt.
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(4)

Én még láttam virágozni a tiszát 
hajnalban a híd közepén állva 
bámultam lefelé 
a víz keményen kopogott 
véste a híd lábát 
és sodort volna minket is el 
el innen
időnként felcsillant néhány
aranyozott csillag
a víztükör felett
ezért volt érdemes ott maradni
ezért örültem hogy mégse sodor el
sehová a víz
hajnalban a tiszába fulladt 
az éjszaka minden csillaga.

12



(5)

Ezek a kis dombok 
mindig is egyfajta 
araráthangulatot varázsoltak 
az alföld üressé gébé 
egyfajta szentélyszerűséget 
színpadot
amire fel lehet állni 
és lenn a bokrok
meg a bokor tövébe hajított kerékpár
mind bámulják az embert
az emberi nagyságot
és a dombtetőről körülnézve
mint egy afrikazabolázó
nagy sándor
lehet könyörületet osztani a füveknek.
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(6)

Omladozik a templomtorony 
egyre kevesebben járnak 
vasárnaponként misére 
nem hisznek 
nem hiszik hogy 
az ég
a magasságos 
nem omlik a fejükre 
felajánlás alatt
mikor megkondulnak a harangok 
inkább esténként 
a nagyfa árnyékában 
szeplőtelenítik a kislányokat 
ahhoz nem kell hinni 
csak némileg józannak maradni 
hogy működjön a szerszám 
és jöhet a felajánlás 
meg a communio.
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(7)

Kútba ugrott szomszédék macája 
az a hollóhajú kislány 
csobban a víz bőg a tehén 
beleugrott 
tegnap éjjel történt 
rózsaszín melleire 
ibolyákat festett a tavasz 
szűk lett a szoknya korca 
és nem kellett már senkinek 
édes a test
édes az éjszaka szele 
és beleszédült 
mélyen egészen mélyen 
test a testben 
miközben fújt a szél 
maca beleugrott a kútba 
robbanásig feszülő hasával 
és duzzadó emlőivel 
nappal a szoba sötétjében 
gyertyák fénye mellett 
s csak éjjel 
ha felhős volt az ég 
csak akkor mehetett ki 
a tavaszi szélbe 
csak egyedül 
a kútra vízért
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meg mosni
az itatósvályúhoz
mert édes volt a test
és édes volt az éjszaka szele
és most felbőgtek a tehenek hajnalban
mert keserű lett a víz
és érdesebb a szél
és kopár
az ibolyákkal színezett domboldal.
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(8)

A jóska mindig is szimpatikus volt még 
kisgyerek koromban mikor a parkban 
játszottam a többiekkel jött és bicegett 
a vászonnadrágban meg a glilü szemeivel 
és kötötte a csomókat a madzagdarabra 
és kibogozta és újból kötözgette ő volt 
az egyetlen aki mindig visszaköszönt 
még ha nem is köszöntem neki 
akkor is visszaköszönt azt hallottam 
hogy kiskorában fej berúgta egy ló 
és azóta ilyen hogy csak csomózgat 
meg köszön mindenkinek meg 
a parkban is mer pisálni még 
fényes nappal is és az sem zavarja 
ha az öregasszonyok arra mennek 
haza a templomból kiköszön nekik 
a bokor mögül is ha meglátja őket 
ez a jóska és aki nem köszön neki 
vissza aki nem köszön neki még 
ha a parkban is találkozik vele 
és történetesen egy bokor tövében 
pisái mert hogy ő akkor is odaszól 
hogy szia azt rúgja fejbe a ló.
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(9)

A pincébe mentünk le hogy megmutassa
ilyet még úgyse láttunk
a szomszéd kislány
felemelte a pólóját és
hű de furcsa volt
épp bimbódzott már
tízévesen
hosszú fekete haja mögül 
pislogott
rám meg a szomszéd fiúra
kreol bőréről álmodtam azon az estén
csak a bőréről
semmi mást nem láttam
rajta két rózsaszín dudor
a selymes bőrt szinte arcomon éreztem
most
átölelni
hozzábújni mint a frissen felrázott
hűvös tolipárnához
csukd be a szemed és gondolj
valami szépre
reggel nem értettem mi ez
de olyan kipihent voltam
mint még addig soha.
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(10)

Elküldte a dedikált ginsberg-kötetét 
majd hazament meghalni 
azóta már százával írták róla 
magukról hogy milyen jó  barátok voltak 
mindenki szerette meg ilyen baromságokat 
fél életét egy szerkesztőségben élte le 
alig maroknyi ember között 
akik
írtak is meg nem is
szerették is meg nem is
bár ez úgyis mindegy
tanulni azonban senki nem tanult tőle
semmit pedig hát
utolsó hónapjaiban vezettek be
abba a kis szobába ahol aludt
evett írt és élt
vittük neki a házisört a fehér bárányhoz
cégérezett kocsmából
nem akarok újságíró lenni
mondtam
nem is lettem
csak ilyen köszvényvárományos firkász 
miért
mert abban a kis szobában 
láttam egy főszerkesztőt
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és azóta se hiszem el 
hogy másmilyen is lehet 
karesz meg
elküldte nekem a dedikált ginsberg-kötetét 
majd hazament meghalni.
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(11)

A GONDNOKRÓL ÚGY ÁLTALÁBAN 
(cento Szügyi Zoltán versciklusára)

A jó gondnok 
számba veszi teendőit 
azután
levélégetés közben 
önmagához közelít 
fejét
mélyen meghajtja 
mert megtanulta 
vigyáznia kell 
elindul szótlan előre.
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A holdvilág előcsarnokában
megolvadtak a falak

emlékszel még?
kilencvennyolc telén

amikor a kompok
belefagytak a dunába

beszélgettünk hogy
így meg úgy kellene

és hogy a színház meg a
szent őrület ami bedarál

minket mást kellene
valami újat ami még

nincs és nem is volt
kinn az utcán

budapest hólatyakos utcáin
meg a metróban 

(ablakain szétfolytak a csillagok)

majd hívlak mondtam
majd hívlak mondom ma is 

majd ha ismét olvadozni kezdenek
a falak itt bennem 

addig is ha olvadni kezd a jég
a margit híd alatt 

néhanapján sétálj ki az erkélyre
nézz körül mondd mit látsz?

(12)
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Télikabátban sétálunk
a szentkirályi utcától

a semmelweissig
kezemben cigaretta

nyakad körül boa
az utcán latyak és 

kutyaszar december délutáni
idill ma ismertelek meg 

és holnapra már el is fogsz
felejteni pedig kávét

is ittunk kávét csak a
számunkra kedves emberekkel 

szabad inni például
a szüleimmel minden délután 

megittuk és már siettünk is
tovább te a színházba

én az akadémiára 

legközelebb ha ismét
bemutatnak bennünket 

egymásnak talán eszünkbe
jut kávét ittunk egy 

presszóban fenn az erkélyen.

(13)
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Shakespeare-t játszik
juha  és az erkély

a többi nem érdekes
ott fenn a fejünk 

felett bolondítja az angyalokat
megkezdődik a nagy 

mutatvány a söntés mellől
színre lép az úr

a nagy késdobáló és
ahogy az lenni szokott

minden este legördül a
függöny.

(14)
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Keresztül a városon
hajnalban mikor

álmodnak a szökőkutak
a tereken meg a parkokban

ez a csend, hallod?
ez az a bizonyos csend

a nagy álom előtti
utolsó rezdülés

és most csukd be a szemed
és majd meglátod

kitörnek a szökőkutak
és felébred a csend.

(15)
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(16)

Majd ha belőletek is színházigazgató lesz
ismételgette kazimír tanár úr
egyszer te is színházigazgató leszel
de nem lettem mert
egyedem-begyedem
sem budán sem pesten sem szegeden
de még újvidéken sem
pedig lehettem volna
akár színházigazgató
lettem töltőtollkoptató
kemény
e tény
s itt vagyok
becsukom a szemem
hallgatok
majd a gyerekkori varázsszó 
ott legyek ahol akarok 
hipp-hopp
igen ez a helyzet állása tanár úr 
de maradok 
aki vagyok.
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(17)

A fürdőben borotválkozás közben
megvágta magát erős szakáll miegymás
régi a penge és összevérezte a fia fényképét
meglátta arcán a vércsíkot
és elkezdte csókolgatni a
fotót ahol a fiú történetesen a
szomszédom bakaruhában
vigyorog bele a lencsébe
eskütétel után
ahogy az apa csókolgatta
összevérezte az anya
meg elájult rossz ómen
mormolta véres fotó
rossz jel hol a fiam
kinn a fronton biztos
történt vele valami
háromszor kellett fellocsolni
sírógörcs rángásrohamok
rossz ómen
ezt így mesélte a nappalinkban 
másnap kávé mellett 
a fiú azóta hazajött 
és nemsokára nősülni fog 
rossz ómen 
ámen.
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(18)

A kocsmáros az autóbusz-pályaudvar mel
letti kis csehóból gondolt egyet és jelentke
zett önkéntesnek már el is mesélte miként 
fog majd nyugati horvát rendszámtáblás 
kocsival hazajönni és még a kocsma vécé
jébe is tévét fog beállítani nehogy valaki 
is lemaradjon a vébéről majd jelentkezett 
és nekivágott beöltöztették és harmadnapra 
hazahozták júgórendszámtáblás kocsin még 
a vébé előtt lezárt cinkoporsóban.
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Épp a columbót néztük a tévében este hétkor 
vacsora közben mikor megszólaltak a 
szirénák mindenki elkezdett futni én 
meg nevetőgörcsöt kaptam apám 
ott helyben hirtelenjében fel akart pofozni 
ez most komoly nem játék 
le kell oltani a lámpát kihúzni 
a hűtőt a konnektorból és rohanni 
ki az utcára meg az óvóhelyekre 
mindenki ott állt a lakótömb előtt 
az eget bámulták meg egy kis tranzisztoros 
rádió köré
kuporodtak hallgatni mi is a 
helyzet itt felettünk 
a nato csapatai megkezdték 
jugoszlávia bombázását 
hallani de csörög csattog az 
a masina alig érteni mit mond 
bennem meg csak gyűlik az a 
balkáni magyar virtus megyek is 
vissza a lakásba van nekem egy 
jobb rádióm viszem le hallgassák 
azt majd vissza fel tévézni 
tovább nem nagy ügy meghalni 
lehet ágyban is a párnák közt mint 
tudjuk lusta vagyok vallom és hiszem

(19)
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kényelmesebb
mint az utcán úgyhogy felbontok egy 
üveg bort kosovski burgundac 
és bámulom az amerikaiak 
hogy vonultak be Vietnámba 
mutatják is
egy vietkong kurvának
lehet vagy tizennégy éves
gitárt vettek ajándékba
a szüleim is visszajönnek
főzünk egy kávét bár éjfél körül
azt mondják nem egészséges
és lefekszünk aludni
reggel a híradóban megkukkantjuk
mit lőttek szét és ismét jön
a nevetőgörcs meg a sziréna
meg mindenki rohan ki
az utcára
mi nem
minek
ilyenek az én drága jó szüleim 
én meg olyan mint ők.

32



(20)

A magarában az a szép hogy
óriási és meg lehet nézni meg
hogy mindenféle népségek
összegyűlnek körülötte
az viszont már kevésbé
szimpatikus hogy az
ember fia egyenes adásban kapja
a szuvenyírt a képébe
és aztán magyarázhatja otthon
mitől nedves a
gatyája
de azért szépen összehozták azt
a kanadaiak
dicsekednek is vele
hogy a nagyobb vízesés
az ott az az övéké ott az a picike
az az államoké csak az
úgyhogy nagyon büszkék
ezek a kanadaiak
csak akkor válnak kissé morcossá
mikor meglátnak egy-egy bennszülöttet
tökrészegen a bokrok között
látod mondják ezek az utolsó mohikán
leszármazottai nem egy nagy
indiánkönyv
de sebaj
a tim hortons még mindig világmárka.
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(21)

A repülőn hazafelé egy kissé leittam magam
ami úgy gondolom érthető is valamilyen szinten
mivelhogy a nagy kanadábul
az ígéretek földjéről mehetek egyenesen
egy szerencsés esetben
közép-szerbiai laktanyába
nem semmi ez a váltás és hát ott az óceán fölött
a meditativ nagy kékség kellős közepén
eszembe jutott
a dolog most visszamegyek azok közé
akiktől már egyszer végleg elbúcsúztam
és hallgathatom a vihogást hogy bezzeg
megmondtuk mi ezt jóelőre én
is ki akartam menni de tudtam hogy
jobb nekem itthon mert itthon vagyok
harcolok ha kell a sajátomért
meg efféle hülyeségeket kell majd hallgatnom
és ami a lényeg
mehetek katonának
és ki tudja milyen frontra van belőlük egypár 
a bevándorlási hivatal bezzeg megnyugtatott 
hogy a balkánon már nincs háború 
akkor meg
minek a fenének akarok én ott 
az idegenben
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politikai menedékjogot kérni 
a légikisasszony hozta whiskyt 
én meg csak nyeltem nagyokat 
csakúgy mint később mikor riadót fújtak 
a laktanyában és nem tudtam 
merre indul a páncélkocsi.
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(22)

Elvették a zarathustrámat
már a kapuban
és rögtön meg is kérdezte
milyen szektába tartozom
most hogy az istenbe magyarázzam
szerencsétlenjének hogy ez
nem a necronomicon
és én sem vagyok
abdul alhazred
az őrült arab
mondom ezek csak mesék
de magyarul és
ő ezt nem tudja elolvasni
válaszol
miért van az
hogy nekem tökmindegy
milyen nyelven olvasok
ez meg itt szekál a szektájával
a laktanyába csak államnyelven írott
könyveket lehet bevinni
persze gondolom hozzá
ami hűségnyilatkozattal kezdődik
piros műbőrkötésben
és kilóra lehet venni az ócskapiacon
de sehogy sem akaródzik visszaadni
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mondom ha ő nem mehet be 
én is maradok
szaftos államnyelven válaszol
aminek a lényege hogy
nepofázzm errögvestsegbebaszlakaza-
céltőkésw eltm eistergum m ibotom m al-
m itképzelezm agáró lhogyőszartaasly i-
vovicát
jóval később mondjuk néhány 
hónap elteltével
dugiban belenéztem az aktámba 
a kapitányunk szekrényében 
ugyanis szanálás folyt 
pirossal aláhúzva nagybetűkel 
ott áll
LEHECCSÉGES SZEKTÁS 
bassza meg akkor legyek az 
csak a könyvemet adják vissza.
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(23)

A cigánytelep
ott a laktanya mellett
odajárnak a katonák éjszakánként
a tizennégy-tizenötéves lányokhoz
olcsó szerelemért
és adnak cserébe
konzervhúst befőttet nekik
meg terepszinű ruhát a gyerekeknek
katonakölykök úgyis
mondják
ne fázzanak majd télen
és lábaikra szétrongyolódott
katonabakancsot húznak
ha felnőnek szolgálják ők is a hazát
mint a kétfejű sas előtt széttárt lábakkal
nyögdécselő anyáik
meg a szomszéd szobában
hangtalan dühvei
fanyelű bicskáikon remegő kézzel
pálinkázgató férjek.
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(24)

Azt mondják az usa-ban 
az emberek azért hordanak 
digitális karórát mert 
az analógot nem tudják 
leolvasni
meg azt is hogy ott 
azért rendelnek 
mindent telefonon mert 
nem mernek kimenni 
az utcára
ott mindenkit lelőnek 
hallgatok 
a hadseregben
nem ajánlatos visszapofázni.
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(25)

No ezt kellett volna látnod kedves spielberg úr 
égtek ám a tüzek mint a riói karneválon 
BELGRÁD 2001. OKTÓBER 5. 
nekizúdult a nép az istenadta 
mi meg cipelhettük a töltényesládát meg 
az összes hadimotyót a hegyoldalba 
ekkor már két napja nem aludtam őrségen 
voltam a hegyek között és ábszolúte nem volt 
kedvem rambót (rimbaud) játszani 
de a nép akarata tudvalevő ott fityeg az ember 
feje felett szárítókötélre tűzve 
fityeg fityeg az enyém meg is fájdult cseppeteg 
ergo fogtam a cókmókomat és vonultam én 
is evett bennünket a fene ezek a hülyék 
mégiscsak azt akarják hogy 
civilekre lődözzünk csak reménykedtem 
hogy apám anyám otthon eltüntetget magában 
de nem fognak bevonulni a fővárosba 
rockkoncertezgetni meg üvölteni hogy le 
azzal a milosevictyal valami majdcsak lesz 
akkoriban slágeroztam érthető okokból 
hogy ahogyleszúgylesz
ajövőtnemsejtheted bár a szaga ammán megvót 
az egységem egyik legrosszabb lövője voltam 
hiúságomat csak az nyugtatta hogy volt
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akinek fegyvert se adtak de most ők is igen
háborús a helyzet akkor meg a tömegben
úgyis mindegy hogy kit talál el az a golyóbis
a rozsdás puskámmal versenyszerűen lógtam
fegyverpucolásról cigizni ott állok
tárgyalgatjuk egymás közt hogy
mi aztán nem fogunk lőni
jön a tiszt kussolunk
ave caesar morituri te salutant
azután meg odahoztak valami antidiverzáns
bakancsoscsapatot akikről az a.hír járta
hogy a fák tetején alszanak
meg hogy képesek napokig
mozdulatlanul feküdni a lőállásbán és
inkább maguk alá szarnak
de akkor sem mozdulnak és
az anyjukat is ha azt m ondják... koszovóról
hozták őket especiell erre a napra addigra
mi már arról tárgyaltunk miként fogjuk
megrohamozni a generalstabot mi tizenpáran
majd adunk nekik népirtást közben nagyon
kellemes nyárvégi éjszaka volt
hold meg csillagok miegymás
úgy mint a filmekben spielberg a sztár
szegíny kis E.T. meg csak kornyikál haza haza
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és haladás mi meg csak bámultunk az éjszakába
ennyi az egész spielberg papa
néhány rongyos baka kussolt az éjszakában
és hidd el hogy senki de senki nem akart
hős lenni vagy filmsztár
esetleg csak én
de az már egy másik mozi.
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(26)

Ana minden éjszaka 
nyitott ablak előtt vetkőzött 
lassan kimérten
mint egy vérbeli sztriptíztáncosnő 
majd hosszan sétált fel s alá 
szobájában
az utcán ha megláttuk és köszöntünk neki 
sohasem köszönt vissza 
a süketnémák közönyével vonult 
de éjszaka ismét ott parázslóit bőre 
a lámpafényben 
mi meg
kiéhezett bakák 
csak néztük
mint betonfalak a márványszobrot 
és vártuk
egyszer hátha kihajol hozzánk 
és int 
menjük fel 
vártuk minden este 
gyerekek a tévémacit 
elalvás előtt
de ő mintha nem is vett volna tudomást 
a bokrok közt tanyázó bakancsosokról 
lassan levetette blúzát
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melltartóját
és apró selyembugyiját
majd a tükör előtt lemosta arcáról
a nappal festékét
és hosszú vastaps kíséretében
lekapcsolta a lámpát.
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(27)

ANIKÓ VERSE

... -  és vége 
(a kutya megrágta 
és

kiköpte)

keserédes kedvesem
nem szenvedhetem szemedben
azokat a sugarakat (y)

az ágyban ő volt a 
kacsintgató szfinxxx

szempillája
rezgett mint 
részeg lepke a 
rémisztő éjszakában

kagylóban csengő hang amint beléhull 
az eszme és az érdek (s)

szempillája ott csillog az ágyon.

CONTEMPLATIO

XXX
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HOSSZÚVERS K. A.-NAK

------------------------------  -tenyerem be szorultak
a kilométerek ..................-............. -..................... a
városok fényei

közé
harangok

fel a
közé

lépcsőkön harangok 
a korhadt fel a

nemnéznivisszanemnéznivissza

nemállnimegnemállnimegcsak menni felfelé a
lépcsőkön

a korhadó lépcsőkön 
és
megszólalnak a harangok 
temetik a rothadó galambtetemeket

a harangok
a harangok 
a harangok

(28)
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a h
a r
a n
g o
k t
e m
e t
n i
k é
s z
ü 1
n e
k minket

látod?
ez lett velünk

lassan

a nyelvek 
melleden 
harangnyelvek

lassan
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elfelejtünk mindent és el is kell hogy felejtsünk
mindent

ebben az őrjítő hangzavarban

a nyelvek 
combjaid közt 
harangnyelvek

k
ö
n
n
y nem segítenek
e
k

meg kell ölni őket

-----------------------------------------tenyerembe szorultak
a kilométerek— -........ —----------  a
melleid szőkesége----------   a
harangnyelvek és a hullócsillagok- ..........  a
városok fényei betakarnak

eltakarnak
letakarnak

a posta a hibás vagy csak rossz volt a házszám?
 --------------  a

b
 -----    c
 -----------    x
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kérdések nélkül
csak a kockára nyírt bokrok hisznek a mesékben

a templomban 
a templomtoronyban 
döglött galambok és harangok 
meg a ministráns gyerekek falfirkái

meg te
ott
fenn
közel istenhez és egyre távolabb tőlem

et circa horam nonam 
exclamavit Jesus voce magna

!!! MIÉRT HAGYTÁL EL ENGEM!!!

itt vannak a kilométerek meg a harangok
a tenyeremben
meg a hullócsillagok
a tenyeremben
meg a városok fényei
a tenyeremben
de te sehol
.......................................  —. csak
 ............ — ...................  — ..............................- .....................— a

— ......................— ..............   kilométerek
maradtak
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(29)

1.

Majd cseresznyefát 
ültetek udvaromba 
ha lesz udvarom.

2.

Tarkónlőtték a 
napbarnított vén tölgyfát 
közeleg a tél.

3.

Lassan ködbevész 
tükörré simult arcod 
miért sírsz? ősz van.
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(31)

Ati elmegy Svédországba fákat ültetni 
meg ha minden jól alakul meg is nősül 
az eljegyzés már megvolt 
láttam a gyűrűt az ujján 
szép is az
elmegy és nyáron meg tavasszal meg ősszel
fákat ültet
télen meg fest
híres festő lesz belőle
fákat fog festeni
azokat amelyeket még ő
ültetett nyáron meg tavasszal meg ősszel.
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(32)

A bozsik elküldött a picsába
a verseimmel együtt
igaz burkoltabban fogalmazott
de a lényeg ennyi
külömbenis mérnemírszprózát
a vers úgyiskihalófélben van
a prózáért jobban fizetnek
a biznisz ammeg mégiscsak biznisz
különben is pocsékrímeidvannak
így ő én meg csak hallgattam próbáltam
kimagyarázni hogy hát
nemúgyvanazért merthogyezekmár
régiekdecsaklátnáazújakat
így mondtam neki
azok aztán az igaziak
rám hagyta biztos
hazajöttem és
elkezdtem bozsikosan írni
ő meg úgyis tolnaisan ír úgyhogy
öröklődő ez a dolog
és nem fog kihalni
egyszer majd olyan lesz ez is mint a
népviselet
és egy kodály-plágium felfedezi 
a bozsik-plágiumot azaz engem
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meg a tolnai-plágiumot azaz a bozsikot 
és az ottó a tolnai lesz az urál mente 
ősi szokás szerint én is 
csak annyit lopok 
amennyit lehet.
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Barátaim felől kérdesz? Víz és kő,
bambusz és fenyő, 

házam felett ébredő hold, kedves és igaz társaság. 
Rajtuk kívül, mondd, ki kellene még?*

(33)

* YON SON-DO (1587-1671) verse T. K. 
fordításában
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(34)

Esténként a micimackóból olvastam fel neki
két szeretkezés közt
Füles a magányos nők bálványa
egyszer arról szólt a történet
hogy füles elveszítette a farkát
és nagyon szomorú volt
de jött mici aki mackó és
füles barátja
de sohase lehessen azt tudni 
és segített megkeresni azt a farkat 
majd lekapcsoltuk a lámpát.
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(35)

(Anyuval beszéltem telefonon)
minden rendben van
a tata is üdvözöl
meg ana a valjevói kislány
ati visszaérkezett Svédországból
ő is keresett
majd írok neki
mikor jössz haza
(elérkeztünk a beszélgetés

lényegéhez) 
január közepén talán 
(a háttérben apu köhög 
e viva la nicotinia tabacum) 
csak gyorsan tőmondatokban 
nincs több apróm 
mikor jössz haza
(idill a telefonfülkében )
január közepén talán 
jó jó  csak szólj előre 
mert a szobád nincs befűtve 
és...
nincs több apróm.

58



(36)

KERESETLEN KÖSZÖNTŐ 
A KÖLTÉSZET NAPJÁRA

Itt most mindenki ünnepel 
és jól is van ez így
megmutatjuk a tisztelt egybegyűlteknek
nekünk is van öltönyünk
nem is akármilyen
nem vagyunk mi
olyan attila-féle szerzet
kicsipkézett kalapban
korgó gyomorral
hisz az olyanoktól még az
őrangyalok is riadtan menekülnek
kényelmesen terpeszkedünk
a székeken és
várjuk a gyógyírt tegnap esett 
bajainkra hisz oly 
szépen megírták azt a 
nagyok
nekem is mondták már 
a jó  vers felér egy 
orgazmussal
a kritikai összkiadás egész
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éjjel nyomta az oldalam 
nem lett jobb 
a költők meghalnak 
más is de az kevésbé érdekes 
ők meg tudják adni a módját 
nem ám csak úgy egyszerűen 
ágyban párnák közt 
az snassz slussz-passz 
képzeljünk el egy háborút 
vagy esetleg egy pályaudvart 
az már valami
elő lehet jegyezni vagy harminc
utánnyomásra
de mindez mellékes
a lényeg a mosoly
és néhány érdeklődő tekintet
és persze az ünnep
mert ünnepnek mégiscsak lennie kell
a többit meghagyjuk
azoknak az attila-féléknek
én majd hazamegyek
és elgondolkodom
mi is leszek ha
nagy leszek
lehet hogy költő
lehet mozdonyvezető.
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(37)

TOMATOFIELD

Az egész story akkor kezdődött 
mikor lovely éva 
szép késődélutáni nap volt 
kinn kapálgatott a kertben 
a kicsike little túl mélyre hajolt 
és adam
aki mellesleg plátói husband volt 
meglátta a first lady ülepét 
képzelhetik
olyan lett mint a chillis tacos
azon nyomban felállt
talpra ugrott és neki
de egyenesen
napnyugtáig hugtak
volt ott
piggypuszi
doggystyle
meg csak úgy
körbekörbekarikába
sixtynine
alkony tájt megérkezett a big boss 
holy shit mondotta 
latiatuc felejim szümtüchel 
mi történic tomatofieldben
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plántáim lekonyultak 
adam meg áll like a cövek 
wrong biznisz 
nothing money 
takarodjatok fieldemről 
big boss boltot bezár 
éva nyitni baby bazár 
és vettek villa 
ötven lakáj 
tanulság? new way 
new style.
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(38)

Ottóval kinn ültünk a sétányon
egy kávézó előtt
próbáltunk volna valami nagy
és bonyolult vitát összehozni
nyárelő süt a nap
a lányok ilyenkor még a tavalyi
már jócskán kinőtt miniszoknyájukban
szoktak sétálni
még tartanak az egyetemek
ott sétálnak fel s alá
amíg ez így van
nem érdekel mit mondott gogol
le van szarva az egész világirodalom.
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(39)

Nincs kabátom
húsz forintom
meg anyám ott messze
akinek megígértem hogy megveszem azt
a kabátot nem fog
fázni az ő pici fia
itt vagyok három rövidujjúban
két pulcsiban
nadrágzsebemben cigi
az melegít néha
de nincs kabátom december
az van
nem panaszkodom mert nincs kinek
jöttem vajdasági gettó
hip-hip hurrá új világ
fizetésem hatvan nettó
ennyi
és haza kéne menni
hogy egyek egyszer normálisan
kajára mindig jutott
vagy fejbe kéne lőnöm magam
azt mondják az
mindent megold
félek nem lesz aki visszatartson
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és egy reggelen nem lesz 
reggel
virágos földben rothadnak szét 
fejemben a versek.
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(40)

Tavasz van meg dögmeleg 
ő még bámul rám a nagy szemeivel 
és mesél
a papucsáról meg az ufókról
az amőbáktól
az egyiptomi piramisokig
érted?
értem
kellene?
biztos ha már így bámul rám 
kellene már nekem is mondanom valamit 
de ő már el van foglalva a hasonlatával 
a cipőfelsőrész és a szűzhártya között 
valahol félúton
a fának vannak gyökerei-mondom
vannak...
ennyi
ez most úgy hangzott ugye 
mintha okos lennék 
és
és a fának a gyökerét ha elvágod 
ez a példa jutott az eszembe 
és végigmondom a száradó lombokról 
közhely
tudom de hallgatok nagyokat 
neki ez nem számít
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bámul
beszél
hallgatok
„nem szólni sokat”
az agyamban meg
az ufók meg a piramisok között
egy régi emlék nyomorog
cipőfelsőrész.
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(41)

Csak nyugodtan elterülni melletted az ágyon 
vékony ingedet átdöfő mellbimbóid arcomon 
mikor öledbe húzod fejem 
a vén tengerész aludni készül 
tested hullámain 
és ez így jó
ezért megyek városról városra
hogy otthon legyek végre valahol
egy szobában egy ágyban
itt öledben
és borostás arcomat
mint valami érdes kődarabot
fényesre csiszolja a hallgatás.
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(42)

Tehát akkor most mint 
a román medvetáncoltatók 
búcsúkor a szomszéd utcában 
karika az orrba 
s ha sokat ugrálsz 
bocskorral seggbe 
az hatásos
reggeli mise után az áhitatos nép 
bámulja csak
erős az akinek ilyen vastag bőrből van a 
bocskora
nem arany a karika kérem 
csak sárgaréz.
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(43)

Uraim
nekem azér mégiscsak
szép gyerekkorom volt
nem panaszkodhatom semmire
rezán bácsi fagyija
ragasztotta össze a tenyereimet
és a vörös is inkább csak rózsaszín volt
maszatos
mondták
az eperfagyitól
és nem mocskos
rózsaszín
és nem vörös.
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(44)

Őrültség hiún kitárulkozni
-  mondta cocteau
és becsukta az ablakot 
elég a friss levegőből 
nyitott ablakon keresztül 
szállnak be a döglegyek
-  mondom én 
cocteau halott.
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In medias res

„Tudod én sose akartam elmenni innen” -  olvassuk 
Tóbiás Krisztián verseskötetének elején, és ezzel a 
horatiusi in médiás rés felütéssel máris egy proble
matikus világ sűrűjében találjuk magunkat, A kötet 
számozott versei ezt a felvállalt világot térképezik fel, 
és az ebben való egyensúlyozás lehetőségeit keresik.

A szerző ízig-vérig vajdasági -  avagy újabb és 
talán megfelelőbb szóhasználattal: délvidéki -  költő, 
akinek verseiben a „helyi színek” újszerűséggel, üdítő 
frissességgel kerülnek elő. A szereplők némelyike 
erős tartalm akat hordozó jelképpé nő a versekben: 
a torokgyík ellen petróleumot ivó nagyapa, akinek 
„kutya baja bagózik már kilenc éves kora óta”, vagy 
a kútba ugró megesett leány alakja, akinek „rózsaszín 
mellére ibolyákat festett a tavasz”, továbbá a bicegő 
félnótás, akit gyerekkorában fejbe rúgott egy ló, és 
azóta „a parkban is mer pisálni még fényes nappal is 
és az sem zavarja ha az öregasszonyok arra mennek 
haza a templomból.”

A helyi elemekre való utalások mellett figyelemre 
méltó vonása ennek a költészetnek a rövid, haikuszerű 
keleti formák szabad felhasználása, valamint a világ 
megtapasztalásában a keletiek érzékenységének mű
ködése. Az egyik vers beszélője például színpadot, 
szentélyt lát az alföldi dombokban -  éppen úgy,
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ahogyan a japán költők látnak templomot egy fában 
vagy egy tóparti szegletben.

A Ver/sec kötet darabjai mind formailag (szabad- 
versek, kötött formák, prózaversek), mind temati
kailag változatosak. A szerző magabiztos formake
zeléssel és kiérlelt versbeszéddel komponálta meg 
első kötetét.

Danyi Zoltán
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A helyi elem ekre való utalások m ellett figyelem re 
méltó vonása ennek a költészetnek a rövid, haiku- 
szerű keleti form ák szabad felhasználása, valam int a 
világ m egtapasztalásában a keletiek érzékenységének 
működése. Az egyik vers beszélője például színpa
dot, szentélyt lát az alföldi dom bokban -  éppen úgy, 
ahogyan a japán  költők látnak templomot egy fában 
vagy egy tóparti szegletben.
A kötet darabjai mind form ailag (szabadversek, kötött 
form ák, prózaversek), m ind tem atikailag változato
sak. A szerző magabiztos form akezeléssel és kiérlelt 
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Tóbiás Krisztián (1978) költő, műfordító. Versei meg
jelentek a Tetszőleges irány, fordításai "a M elankólia  
krónikája  című
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