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Ég a gyertya ég el ne aludjék 
a szomszédban temetik a vasék janiját 
mikor kiharangozzák az embereket 
a vasárnapi miséről
feketeruhás emberek járnak az udvaron 
a janinak csak ennyi jár 
mások harangja a parasztkölöknek 
ünnepi harang jár a parasztkölöknek 
mások harangja
a harmadik janit is felfordítja a lázkór 
temetik a janit
már harmadszor is el kell temetni 
megvették a gyertyákat is 
ott égnek
eljön érte a budzsák vizén keresztül a megváltó 
besétál a házba 
és angyalt csinál belőle 
szárnyai lesznek
és az úristen virágágyásait fogja kapálni
délben meg kiviszik a temetőbe
kapálni fogja a virágoskertet
meg cigarettát sodor majd az árvalány hajából
és nagyokat köp a zsíros felhő közepibe
ha beszippantja
és ítéletnapkor
a budzsák tükrében fog visszapislogni a világba
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mint a béka
és majd a nyelvét nyújtogatja
úgy kapkodja a lelkeket össze a levegőből
mint a legyeket
a pap is ott volt hajnalban
elküldte a lelkit az úristen színe elé
hadd ítélje a hetis kölök lelkit az örök életre
fagyos kezével felkente a túlvilágra
olyan volt a keze mint a vasárnapi bíborpalástja
virágot rajzolt a homlokára
hogy az úristen is tudja hova tegye
az ő mennyei birodalmába
lássa messziről hogy jön a vasék harmadik janija is
a megváltóval kézen fogva sétál át
a mennyek kapuján
két rongyoskapcás parasztkölök
kézen fogva
a jézuskrisztus meg a vasjani.
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Temetik a boszorkányt
tegnap éjjel
mikor meglátta
hogy a falu szélin
a kukorica közül
elősétált a megváltó
fekete kendőt kötött fejére
megcsókolta az ágya alá dugott feszületet
és keresztet vetett
az atya a fiú meg a szent lélek neviben
megvárta amíg
odaért a ház elé
majd kiszaladt a kapun
keresztülmászott az
útszéli bukszusokon
vézna
inas kezével
megragadta a jézuskrisztus karját 
és elvitette magát a gyehenna tüzébe 
megtisztulni
a szomszéd kölöknek szánt gyertyát égetik felette
mert a megváltó a boszorkányt vitte el
a kölök helyett
közben felbőgtek a tehenek
és a boszorkány nevetve sétált át a túlvilágra
lángoló seprűjével a kezében
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egyenesen bele a gyehenna üszkös fenekibe
hogy kiégessék belőle a rontást
és hogy bebocsátást kapjon
az úristen mennyei birodalmába
a hetis kölök lelkit
kicserélte a sajátjával
ahogy a jézuskrisztus is
kicserélte a saját lelkit
a világéval.
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A nádi duda reccsen így 
a talp alatt
a kiszáradt fák ágairól 
mikor felröppennek a kányák 
mint az angyalok mikor megszólal 
a menyország fanfár muzsikája 
nádi duda
véres nyálat köpnek a gyerekek 
amikor ajkukba vág a duda hasítékja 
a lápos hangja 
nádi duda
és a kányák felrepülnek a mennyországig.
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A nagy fekete autó
eljön a nagy fekete autó
eljön a zsidó a nagy fekete autójával
és elvisz a semmibe
mer’ a hazugság
az a semmi
és a semminek a közepén 
ott az ember 
abba kapaszkodik 
a hazugságba kapaszkodik 
vérzik a körm e úgy szorítja 
azt
a semmit
aztán meg beveri a fejét a világ sarkába 
mikor oda puffan 
és a fél lába már
az úristen csillagos köpönyegibe lóg 
aztán meg oda kapaszkodik 
feszülnek az izmai 
izzad
kapaszkodik
mindig kapaszkodnia kell
a gyóntatószékbe
meg mindig valamibe
az úristen köpönyegibe
az úristen köpönyege meg csupa selyem
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csúszós fekete selyemköpönyeg 
és lehengeredik a pokolba 
a hazug ember 
le
az ördögök közé 
az üstbe
és ott főzik a zsírját
mer’ az ember fiának a zsírjába van a hazugság
és az ördögök meg azt eszik
azt eszik az ördögök ott
üszkös kenyérrel
meg rohadt paprikával
aztán meg köpködnek nagyokat
az éva is hazudott
ádám meg elhitte
káin is hazudott
és mái napig elhisszük neki
elhisszük minden hazugságát
pedig az úristen is megparancsolta
hogy ne hazudj
a nagy hegy tetején
belekarcolta a parancsolataiba
vasbaltával
hogy ne hazudj mer baj lesz 
és sírt is közben 
miközben karcolta 
úgy fájt neki
azóta folynak vizek a hegyek tetejéről
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azok az úristen könnyei 
tiszta kékek mint a mennyország 
hazug az ember fia ha akarja ha nem 
hazudik
az úristen kőtábláját meg darabokra törik
és azzal veri agyon egyik a másikat
azt hazudják hogy ezt írják a könyvek
hogy agyon kell verni egymást
káin az ember
és hazudik
és ha hazudik
eljön a nagy fekete autó
eljön a zsidó a nagy fekete autójával
és elvisz
a semmibe.
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Az istálló melegében 
összekuporodva szuszognak 
a parasztkölkök 
és mindenük megvan 
az éjszaka 
a csönd
a friss trágya melege
mind az övék
kis romulusok
alszanak a szalmán
és azt álmodják hogy egyszer majd
lótrágyával
csillogóvá tapasztják a világot.
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A golgotán
a nap sugaraitól bearanyozott 
feszületek
m int a búzakalászok 
merednek az ég felé 
köztük kereplőkkel csattogókkal 
parasztok kölkei futkároznak 
kerepelnek csattognak kiabálnak 
vigyáznak nehogy az ég madarai 
apró mócsingokban vigyék fel 
a mennyek birodalmába 
az oda készülő lelkeket 
és ott összekeveredve 
mint torzszülöttek 
álljanak
az úristen ítélőszéke elé 
nehogy túl korán szabaduljanak meg 
a megfeszített lelkek 
a bajaiktól
és ég és föld közé rekedjenek
az üvöltő mócsingok
nehogy a rajtuk átszűrődő napsugarak
vérvörösre színezzék az eget
kerepelnek csattognak kiabálnak
égnek a feszületek táblái között
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és nézik
hogyan lesz porrá 
mindaz
amiről még csak álmodnak.
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A tisztaszoba falán függő 
feszület alatt 
sorsot vetnek a kölkök 
kié legyen a kapcarongy 
fekete hajú 
kormossá cserzett 
parasztkölkök 
tél van
félig fagyott lábujjak 
kuporognak a sötétben 
majd az egyik 
a legtürelmetlenebb 
felkapja
kifut az udvarra 
fel a padlásra 
és lázasan 
lábfejére csavarja 
a sötétbarnára foszlott 
rongydarabot.
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Derékszíjjal verik a gyerekeket 
a jézuskrisztus megfeszített hátát 
mázolják a kölkökre 
pilátus börtönének a korbácsát 
azok meg csak sivítanak mint a malacok 
dinnyét loptak a szomszéd kertjéből 
és most derékszíjjal lékelik a hátukat 
édes volt
még a magja is mint a cukor 
a krisztus testét is beköpték a legyek 
fekete magokat ültettek a dinnye húsába 
és a gyümölcs úgy repedt éhes kezeik között 
mint a napon szilánkokra hulló feszület 
húst a húsnak
derékszíjjal verik a gyerekeket 
így érlelik a világra 
ők meg csak sivítanak mint a malacok 
mert édes volt
még a magja is mint a cukor.
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A pampuskát úgy kell a betonjárdához csapni
hogy durranjon
mint a pofon abban a filmben
mikor az ördögöt verik
nem a gyereket
csak éppen azon csattan
mer’ benne van
a fejiben
az ördög
a beton az ördög
nézni
készülni
a beton az ördög 
csatt neki
annakidején nem is mertek a betonon járni
elkopik rajta a fapapucs talpa
pléhlemezzel szögelték be a lyukakat
a nedves sárgaföldből tenyérnyi fasírtokat gyúrni
közepét meg hüvelykujjal benyomkodni
és csatt a betonhoz
adjunk még egy pofont az ördögnek
azanyádat
kísérted ám a jó...
és csatt
durranjon az a pampuska 
a fekete pofáján
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a lovak se szeretik a betont
meg kell patkolni őket
az ördögön is patkó van
mer a pokol földje is csupa beton meg szurok
forró szurok
és hogy ne fájjon a lába a füstösnek 
meg szokta patkoltatni magát a kováccsal 
és úgy galoppozik föl a rosszat csinálni 
a pampuskát úgy kell a betonhoz csapni hogy 
csattanjon az a pampuska 
mintha az ördög pofájába vágnánk 
hadd csattanjon a fekete pofáján 
az ördög feketebeton pofáján.
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Álmomban
a falu fölött repültem
a kezemmel csapkodtam a levegőt
mint a madarak
pofoztam a kéket
fölöttem a csillagok
világítottak
alattam a házak
meg a nádas
nagy csend volt mindenfelé 
az égből azt kérdezte az úristen 
hogy most merre 
hova rakjon
hát oda ahová való vagyok
mondtam neki
ahová be vagyok írva
mer ott nekem biztos még dolgom van
senki se kerül hiába oda
ahova lerakja az úristen
azért rakja oda
mer’ ott van neki dolga
másnap reggel leesett a hó.
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A lórék szőlővel megrakva gurulnak a síneken 
azt mondják ebből préselik majd a vért 
amit a vasárnapi misén a plébános 
a jézuskrisztus szent vérévé varázsol 
mialatt latinul imádkozik a mindenhatóhoz 
latinul
a mindenható és a pápa nyelvén
amit csak a plébános meg az iskolamester ismer
az öregasszonyok meg a fekete kendőjük alól lesik
mikor szikrázik fel a glória
az aranykehely körül
mikor árasztja el a sötét templomot
a dicsőséges fény
mer' az azt jelenti hogy már nincsenek egyedül
már ott van velük
ott a nagy márványoltár előtt
ott a megváltó szent vére
és a magas mennyei trónjáról
mosolyogva néz le az úrjézus
vigyázni kell a lóréra
nehogy félrepotyogjanak a fürtök
nehogy a szikes föld sójától
megkeseredjen a vér
a jézuskrisztus szent vére
mer’ akkor elszomorodik a megváltó
akkor nem fog a vasárnapi szentmisén
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fényes glóriával eljönni közénk
és hogy néz az ki
hogy a vasárnapi miséről
piszkos lélekkel
sétálunk haza
a szikes falu
sós latyakos utcáin.

22



A cirkuszosok
még azt is el akarták hitetni
hogy keresztülbújnak az öles tüskön
úgy próbálnak cirkuszt csinálni
mindenfelé az emberek között
szétszórják a cirkuszt
azok meg elhiszik
kifordítottam az ingemet
mikor jöttek a cirkuszosok
hogy be ne tudjanak csapni
úgy húztam fel
kifordítva
aztán meg nem akartak beengedni
mer’ úgy nem tudnak cirkuszt csinálni
nem tudnak cirkuszt csinálni
ha kifordított ingbe nézem
nem tudnak becsapni
elzavartak
én meg beszöktem
aztán megint kidobtak
megállították a cirkuszt
hogy amíg ki nem dobnak
a kifordított ingemmel együtt
addig ők nem csinálják a cirkuszt
mer’ nem tudtak becsapni
azt mondták
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keresztülbújnak az öles tüskön 
apjafaszát bújik keresztül 
kiabáltam
aztán meg kidobtak
mer kifordított ingbe néztem
és úgy nem tudtak becsapni.
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A muzsikusokat
a muzsikusokat azokat mindig szeretik a lányok 
a fene tudja mér 
de így van
még a legényük válla fölött is azokat lesik 
figyeld csak meg
a bálban mindig a citorást figyelik a lányok 
hogy hogy húzza a nótát 
hogy mozog a keze 
azt nézik
a bandát stimmelik a lányok 
minden este
mikor az anyjuk félrefordul 
odakacsintgatnak 
meg a szépet teszik 
hogy belebolonduljon az ember feje 
még azt is megengedik 
hogy felcsinálják őket 
a dohányszárító mögött a fűben 
a sötétben
mikor nedvesedik a fű 
azok meg belehengergetik 
aztán meg otthagyják 
mennek vissza citorázni 
onnan már vége a legénynek 
nem vigyázott
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meglett a dolog
mehet kapálni
meg a kenyeret keresni
hogy eltartsa a muzsikus kőikéit
az asszony meg csak röhög a markába
hogy hát könnyű volt ám barm ot találni
aztán meg templomba jár
misézni vasárnap
meg pletykálni
meg teszi a szépet a kántornak 
a bálban a citorást figyelik 
a templomban a kántort 
meg lehet szokni azt 
ha csinálod a bajt 
csak magadnak csinálod 
látod azt a képeken is 
onnan tanulják azt a lányok 
a templom falárul
mikor az ördög ott furulyái a fa töviben
és az asszony hülyeséget csinál az almával
az úristen meg kidobja őket a paradicsomkertből
ott van lefestve
aztán meg kinek kell kapálni
no kinek
az asszony meg csak imádkozik
mer ilyenek az asszonyok ha muzsikát hallanak
elveszi az eszüket
és mennek amerre a nóta húzza őket 
azér mondom 
citorát vegyél
muzsikálj csak mint a patkós ördög a fa alatt
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aztán meg utánuk se nézz 
muzsikálni úribb munka 
mint a kapálás
idővel meg majd megtanulod 
keményen fogni a szoknya korcát úgy 
hogy az asszony észre ne vegye 
mer az asszonynak még az úristen 
még az úristen se tudta megtiltani 
hogy el ne vegye ami neki kell 
a csikó is annál jobban rugdalózik 
minél jobban szorítod a zsinórját 
ahogy múlik az idő 
majd megenged az is 
majd akkor 
ha eljön az ideje 
és legalább lesz aki főzzön rád 
meg kimossa a gatyádat 
aztán meg
az ágy is melegebb ha ott az asszony 
mer azér’ van hogy fölmelegítse.
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Pofon vágtam a lovat
mer szétrúgta
a frissen eligazított szénát
azanyádúristenit
hát így várod te a megváltót
ide hozzák ma este megszületni
a szűzmária meg a szentjózsef is
ide menekülnek
a gonosz heródes katonái elől
és ide jönnek majd nemsokára
a három királyok is
a világ három nagy és okos királya
és kincseket hoznak
meg tömjént a papunknak
hogy beszagosítsa a vasárnapi misére
az oltáriszentségeket
te meg rugdalózol
apám pofonvágott engem
majd szó nélkül kisétált az istállóból
felhős az ég.
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Olyan volt m int a rómeó meg a júlia
vacsora után úgy ruhástul bújt az ágyba
az ablakot csak behajtotta
egész nap azt figyelte hogy csikorog az ablak
bebújt az ágyba
magára húzta a paplant
és fülelt
mikor kezdenek el vonyítani a kutyák
és mikor hallgat el a pacsirtamadár
egy kopogás
itt vagyok
két kopogás
készülj
három kopogás
jöhetsz
ugyanúgy
mint a rómeóban meg a júliában 
az úristen biztos megáldja 
biztosan
nem kell annak közvetítő 
kimászott az ablakon 
és kézen fogva rohantak bele 
az éjszakába.
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A kánai menyegzőt
a csillagos ég alatt tartották
biztosan ott tartották
mer a nagy csodák
mindig a csillagok alatt születnek
ott ahol a jézuskrisztus
meg az úristen
a bogarak
és az éjszakai madarak 
szemein keresztül 
látják az igazságot 
mer a bogarak
meg a madarak szemein keresztül
meg lehet látni az igazat
azok nem gondolkoznak
nem próbálgatják az igazságot
hogy így vagy úgy
csak nézik
és látják
a szemeikben meg ott van
ott van a pantokrátor
és csodát csinál
ha úgy gondolja
a budzsák poshadt vizét is
borrá változtatja
ha a bogarak azt mutatják neki
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ezért szoktak a hazugok 
mindig sötétbe járni 
amikor még hold sincs 
meg csillag se
a hazugok akkor mernek csak
kimenni az utcára
az igazak meg akkor
amikor szép tiszta az ég
alázatosan mutatják magukat
az úristennek
hogy ha vétkeztek
hát rossz csodát csináljon
mer* azért igazak
mer meg m erik magukat mutatni
és azt is merik vállalni
ha rosszat csináltak
és olyankor a mindenható
olyan csudát szokott csinálni
hogy kizavarja belőlük a hazugságot
a csillagok sugaraival
föltüzesíti a lelkűket
és kifüstöli belőlük a rosszat.
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A gazdag máté apostol 
eldobta mindenét
és odaállt a koldus jézuskrisztus mellé 
levetette saruját
ott hagyta az utca közepin az asztalát 
és elindult a sivatagba minden nélkül 
de az volt a mindene akkor már 
amit magával vitt
és boldogabb volt mint akármikor előtte
megmutatta a parasztoknak
hogy nem kell sírni a gazdagság után
amit az úristen megrendel annak kell örülni
és jobban tudja ő azt akármelyikünknél
hogy kinek mi kell
mer a jézuskrisztus is elmondta
hogy ami a császárnak jár
azt a császárnak oda kell adni
és nézz körül
kit látsz a templomokban
meg az országút mellett
nem a császárt hanem a krisztust
ki előtt borulnak le
a császárok előtt vagy a krisztus előtt
a parasztnak lovakat ad az úristen
hogy szántani tudja a földet
az uraknak meg parasztot
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hogy legyen aki a földjüket fölszántsa
nincsen hiba az úristen dolgaiba
a máté is biztos sírva fakadt néha
amikor megfájdult a lába a gyaloglásba
vagy amikor elfogyott a kenyere meg a szalonnája
olyankor biztos sírt hogy
milyen jó volt régen
ott az urak között
de mégis ment tovább
mer’ látta hogy neki arra megy az útja
a jézuskrisztus nyomában
ahol az arany
égő sárga homok
és sivataggá növekszik
a szem.
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A parasztnak az a dolga
hogy az eget
meg a földet vizsgálja
minden áldott nap
minden reggel amikor felébred
megreggelizik
és kisétál az udvarra
fölnéz az égre
hogy lássa milyen az idő
meg lehajol
hogy megtapogassa a földet
hogy lehet-e belevetni
a magokat
hogy jó meleg-e
mint a tojó tyúk feneke
mer a jó föld
az olyan kell hogy legyen
meleg és zsíros
a jézuskrisztus is ezt csinálta
minden reggel
el is m ondta a bibliának
hogy csak jó zsíros földbe
lehet belevetni a magokat
m er’ ha a föld
kemény m int a kő
akkor a magok
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nem kelnek ki
hanem lerepülnek a madarak 
és összekapkodják mindet 
minden reggel kisétált 
az udvarába 
az eget nézte 
meg a földet 
és megvizsgálta 
lehet-e
vetni a magot.
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Minden állat kölyke egyformán szokott sírni 
alig lehet megkülönböztetni egyiket a másiktól 
aztán meg itt azt mondják hogy az ember 
az a világ ura
hát nem ugyanaz az úristen teremtett 
mindannyiunkat
sorba gyúrta az állatokat az úristen 
ahogy eszébe jutott 
mint a kisgyerek
amikor mindenfélét rajzol az irkapapírra
úgy csinálta az úristen is
leült a nagy asztalához
és amilyen forma eszébe jutott
olyat gyúrt
aztán mire megcsinálta az embert 
elfáradt
megvacsorázott és lefeküdt aludni.
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Puskát fogtak rám
hogy most rögtön visznek a háborúba
mer sokan halnak a frontokon
aztán hiányzik az utánpótlás
most a háborúba úgyis a padlásokat söprik
a munkások nem a búzát kaszálják
akkor meg nem kell annyi paraszt
akkor dögöljek meg most
mondtam nekik
és hátat fordítottam
hogy hazamegyek elbúcsúzni
a terhes asszonytól is meg a gyerektől is
azt kiabálták hogy lelőnek
ha nem megyek vissza rögtön
meg hogy a párt is miket fog csinálni
ha én most itt pofázok
akkor még azt se tudtuk mi az a párt
honnan tudtuk volna
aztán meg kiabáltak a hátam mögött mindent
de hazamentem
és mégse lőttek le
mer kellett a katona
mer’ sokan haltak a frontokon.
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Az albán határon 
az asszonyok feje
be van bugyolálva fekete kendőkbe
csak a szemük látszik ki
úgy hogy még a nap se éri őket
de még úgyis olyan barnák
m intha egész nap
kinn kapálnának
látni a kezük fej in
mer az kilátszik
a köpönyegük alól
aztán meg kinn is kapálnak
mer* minden reggel
az emberük
felül a kocsira
az asszonyokat hátratereli
mer több feleségük van azoknak
kiviszi őket a földbe
és az asszonyok kapálnak
meg duggatnak
az ember meg befekszik a kocsi alá 
m er’ ő nincs ám bebugyolálva 
és nagyon süti a nap 
és alszik egész nap 
este meg visszaviszi őket 
a házba
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ha rájuk un
vagy ha már nem kellenek
akkor meg
kiviszi őket a piacra
és eladja
mint a marhákat
valami muzulmán vallásúak
pedig a krisztust is ismerik.
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A vizet azt inni kell 
ha tetszik ha nem
ennivaló nélkül még megvan az ember 
néhány napig 
de vizet inni kell
mer amikor egy döglött ló feküdt 
a folyóba
akkor is beleittunk 
ott feküdt a ló
a döglegyek mint a páncélos tündérek
röpködtek körülötte
leszálltak rá és nyalogatták a húsát
aztán már hínáros is volt
de a hegyek között nem volt más víz
aztán bele kellet inni
meg zavart is bennünket az ellenség
aztán nem m ertünk bekopogni
voltak arra házak
de nem mertünk bekopogni
inkább a döglött ló
mintsem hogy lelőjenek
beleittunk
és itt vagyunk
vízbe még nem halt bele senki 
csak ha belefulladt.
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Talpra magyar hív a haza
ezt tanuld meg
benne van a jókaiban
a sárga zsíros papíron
ahogy a petőfi szavalja
azt tanuld meg
meg a miatyánkot
hogy le ne lőjenek
a magyarok se
meg a szerbek se
hogy nehogy lelőjenek
szöktünk haza az albán határról
hív a haza
loptunk civil ruhát a makedónoktól
nehogy lelőjenek
a katonákat lelövik ugye
és szöktünk
gyalog meg vonaton
olyan gőzösön
mint a régi filmekben
akkoriban olyanok voltak
haza
de azt se tudtuk merre 
csak mindig előre ahol 
hol volt hol nem  volt 
ott ahol nem volt város
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azokat elkerültük
mentünk meg felugrottunk a vonatokra
ha utolértük őket
de nem nagyon m ertünk ugrálni
m er’ leellenőrizték
meg leszállították a civileket is
hátha katonák
és mi gyalog
cipőbe
meg mezítláb
mások büdös cipőibe’
és gyilkolták a katonákat akiket elfogtak
kit ezér’ kit azér
nehéz volt a katonaélet
amikor kiütött a béke
a partizánok fogtak meg bennünket
valami gömböst emlegettek
beraktak a fogdába
azt mondták
hogy a gömbös katonái vagyunk 
ketten szöktünk meg 
éjszaka
a többieket hajnalban puskával... 
hallottuk még messziről is 
akkorát durrantak azok a puskák 
az albán határról szöktünk haza 
gyalog meg vonaton 
próbáltunk lemaradni a többiektől 
és már messziről láttuk amikor lőttek 
akkor másfelé szöktünk
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a partizánok fogtak meg bennünket először
megfogtak bennünket
hogy alig tudtunk elszökni
aztán meg a magyar katonák
rácok vagytok
rácok
azt mondták
pisztolyokkal meg puskákkal
meg hogy tudunk e magyarul imádkozni
talpramagyar
mondtam hogy tudok de
rácok vagytok
azt mondták
megszöktünk onnan is
talpra magyar hív a haza
ezt tanuld meg benne van a jókaiban
a sárga zsíros papíron ahogy a petőfi szavalja
azt tanuld meg
a büdös életbe nem akartam én pestre menni
megnézni a petőfit
meg a láncos hidat
oroszlánostul meg kutyástul
hogy szavalja a múzeumkertbe a talpramagyart
azt mondták hogy a gömbös katonája vagyok
talpramagyar paraszt vagyok
és elég nekem hogy a jókaiban benne van
ahogy a petőfi szavalja mikor kitörik a forradalom
kapáltam a hazát eleget
és disznóvágáskor
felakasztottuk a gömböst a füstölőbe.
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A krumplibogarat 
az amerikaiak szórták szét 
itt mindenfelé
nehogy meggazdagodjon a paraszt
szétszórták a háború után
a parasztok földjein
m er’ a háború után
mindenki úgy csinált
hogy vissza akarta csinálni a földet
olyan széppé
amilyen az régen volt
amikor még nem volt háború
teleültették paradicsommal
meg krumplival
a krumplit is
meg a paradicsomot is
az úristen azért teremtette
hogy a paraszt se haljon éhen
legyen neki mit enni
az amerikaiak meg ledobálták
a nagy repülőkről
a bogarakat
azért hívják őket
kaliforniai bogaraknak
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mer onnan hozták őket
azok a repülők
az amerikai repülők
aztán meg ledobálták mindenfelé
szétszórták
a parasztok földjein.
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A falu
ahonnan elzavartak bennünket 
ötvenhatban
aminek mindenféle dúrógépekkel mentek neki
mintha tankokkal
az volt a mi budánk meg pestünk
a poshadt vizű árok
meg többet ért
a nagy dunánál az összes hídjával 
meg az oroszlánjaival 
m er’ az a mienk volt 
mi csináltuk 
a két kezünkkel 
oda tapasztottuk be 
a vályogba
a szalmát amin aludtunk 
és amin álmodtuk 
a szépeket.

46



^ 5̂

Most már a disznónak sincs olyan jó dolga 
pedig a háború is véget ért 
aztán mégse engedik ki a disznót a fűbe 
turkálni
hanem mindenféle vegyszerrel fölfújják 
és beterelik a vágóhídra 
nem gyújtanak nekik gyertyát 
amikor levágják
hanem csak fejbe csapják egy bunkóval 
vagy megsokkolják villanyárammal 
és már hasítják is föl a nyakát 
a vér meg folyik a szemétbe 
a háborúnak vége
és mégis háborúznak itt mindenfele 
leháborúzzák a disznókat 
mer’ jó az
amikor nem kell törődni senkivel 
aztán azt is hagyni lehet 
hogy a vér csak úgy 
kifolyjon a csatornákon keresztül 
a szemétbe
utána meg csodálkoznak 
hogy a szalámi se a régi 
meg a szalonna is olyan seízű 
pedig a háborúnak vége 
csak épp elfelejtettek szólni.
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A pokol is olyan lehet
mint a húsgyár füstölője
aki oda bekerül
az olyan feketén
izzadtan
büdösen jön ki
mint az ördög
úgy füstölik feketére
a rossz lelkeket
a pokolban is
mint
a füstölőkazánban a kolbászt 
felakasztják őket 
a sarkuknál fogva 
és ki nem veszik 
amíg aszott fekete 
kolbásszá nem válnak 
a bűn is ugyanolyan jó ízű 
mint a füstölt kolbász.
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A kőművesek stigmáiból 
folyik ki a vér
ami összeragasztja a téglákat 
mer' kell az áldozat 
a véráldozat
hogy le ne szédüljenek a falak
és agyon ne csapják
az ablak alatt hunyorgó estikéket
beletapasztják a csöpögő
sós vörös folyadékot
a ház falába
és a malter között
a kis folyosókban
folyni kezd a vér
verni kezd a szív
és a hófehér falak
lassan vérbő halványrózsaszínre változnak.
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Ha elüt a pártelnök autója 
az kutya egy dolog 
mer nem elég 
hogy fáj
meg összevered magad 
meg elszakad az ínszalagod 
de még azt is rádfogják 
hogy részeg vagy 
az angyalok
úgy pizsgolyáznak a füledbe 
m int az ellő tehenek 
ezek meg
kiolvassák a vörös passzusokból
hogy te vagy
akkor is te vagy a hunyó
te vagy a részeg
a büdös életbe egy kortyot se ittam
vagy csak egyszer
de az se biztos
nem emlékszem
mesélték
ezeknek meg
benne írja a passzusaiba
hogy
de igen
akkor is nekik van igazuk
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a biciklit dobhatod a szemétbe
ezeknek meg
ott a papír
és baszhatod
mer
mér’ voltál olyan hülye 
hogy azon az úton biciklizel 
azon az úton
amelyiken a pártelnök autója jár.
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Mer nagy az úristen kaszálója 
tudod
és igen sok benne a lóhere
az meg olyan hogy
ha nem vágják
megvadul
kaszálni kell azt
hogy érje a nap a here tövit
hogy melegítse
mer akkor lesz az jó
az úristen meg elküldi a maga parasztját
lekaszálni
mindig akkor küldi amikor kell
amikor itt van az ideje
és még az orra hegyirül is csöpög a veríték
ha nyáron nagyon tűzi a nap
izzad mint a kutya
kaszálni kell
m er’ különben megvadul
és megfojtja ami alatta van
azért olyan fehérek a csontjai isten parasztjának
m er’ a fekete paláston keresztül nem égeti föl a nap
még kalap is van a fejin
hogy ne süljön vörösre a feje búbja
nem néz az az égre csak ha imádkozik
mindig csak lefelé néz
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csak a lóherét nézi 
fikszírozza
meg nézi hogy hova vágjon 
merre erősebb
aztán meg kaszálja becsületben
mer’ az tudja hogy mi kell a földnek
azért kaszál olyan alacsonyan
hogy gyorsan kibújjanak a frissek
és hogy ne vaduljon meg
osztán időnként az is elfárad
hazamegy
és kenyeret eszik
meg galuskát
jó húsos szalonnával
mer’ az úristen parasztjának
annak ám jó a dolga
úgy él az mint egy kiskirály
és alszik is egy kicsit
másnap meg ismét megfeni a kaszáját
élesre mint a beretva
és megy a kaszálóra
földre szegzett fejjel
megy előre
és nézi hogy hova vágjon
merre erősebb
hogy meg ne vaduljon.
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Az anyjuk picsáját
az anyjuk picsáját azoknak
csak a szájuk jár
mer* mért ne lehetne
a csillagos ég alatt is lehet
mint a jézuskrisztus a golgotán
a göncöl szekere meg a hajnalcsillag alatt
lássa csak az úristen
az ő csillagszemeivel
jó volt neki az ég is pingált plafonnak
neki jó volt
nem dugdosta a pártbért a rongyai között 
rongyai voltak m int a kapásparasztnak 
és szenteltvizet izzadt 
a kapcája alatt meg bevérzett a lába 
megmondta az egyik aki itt volt 
megmondta szépen a vasárnapi misén 
az öregasszonyoknak is hogy ne csérogjanak 
hazafelé úgyis összepletykálnak minden bogarat 
püspök is lett belőle valahol magyarországon 
innen meg elzavarták 
elzavarták úgy tudom 
az anyjuk picsáját ezeknek 
ezeknek csak a pénz kell 
a pártbér
aztán meg az öregasszonyok mise után
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meg megy a pletykálkodás
ennek is itten csak az isten tudja hány kölke van
aztán azok meg csak úgy bele a vakvilágba
vasárnap meg a saját apjuk kézit csókolják
mintha az ő bűnük lenne
hogy megcsinálta őket
mer’ mér ne lehetne kinn a mezőn meg a pusztába
az anyjuk picsáját kell a templomba
beton meg piktúrák közé
az úristen úgyis lát mindent
hát nem mindegy neki
jézusnak hol volt aranypohara
meg aranytányérja
fából volt az
meg büdös is m er’ nem volt neki másik 
meg piszkos is
mer a sivatagba nem tudta elmosni
a homok meg szétmarta a fatányérját
oszt mégse panaszkodott
csak a pártbér miatt csinálják tudod
adtak nekem is mindenfélét
könyvet
kéket is meg pirosat is 
hogy írjak alá meg fizessem ami jár 
m ind ugyanazt akarja 
a pártbért
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aranyszobrok meg aranyruhák
bíborba bársonyba gyöngyös koszorúba
jézus volt az első kommunista
olvasd csak el
benne van a bibliában
de ő még jó kommunista volt
nem úgy mint ezek itt
az anyjuk picsáját nekik
az volt
olvasd csak el
most meg egymást szidják
a szegény ember fia meg csak
fizessen
húzza az ekét
meg pakolja keresztbe a kenyere búzáját
hogy ráhímezhessék a bíborpalástra aranycérnával
ezek meg csak
isznak
meg félrebasznak 
megmondta az egyik aki itt volt 
püspök is lett belőle úgy tudom 
az anyjuk picsáját azoknak 
mondom 
az anyjuk picsáját.
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A cowboyok amerikában 
petróleummal gyógyították a bajukat 
azt itták ha a torkuk fájt 
meg akkor is ha a derekuk 
a jézusék is azt itták 
ott a sivatagban
m er’ a sivatagból fúrják ki a petróleumot
annak idején itt is azt itta mindenki
amikor a torokgyík jött
befogtuk az orrunkat
és nagyot kortyoltunk
a petróleumlámpából
aki nem bírta
azt elvitte a torokgyík
aki megitta az itt maradt
azért mer büdös
nem biztos hogy nem segít.
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A kecskéknek is csak a körmei maradtak 
mindent elnyelt az özönvíz 
szétrothasztotta a világot 
esett az eső negyven álló napig 
megállás nélkül 
esett
és szétsöpörte a piszkot 
amivel tele volt a föld 
amivel összepiszkolták 
majd mikor lecsendesedett az ég 
és sima tenger lett az egész föld 
a nap
az a pogány nap
m er régen a népek a napot imádták 
azt írja a jókai
amikor még pogányok voltak 
az a nap
fölszárította a vizeket 
és jó zsíros 
trágyás földet csinált
a kecskekörmökből meg csírák buktak elő
levelet hajtottak
és magas fává nőttek
amire galambok szálltak
meg verebek
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meg mindenféle madár 
meg bogár 
fölszáradt a föld
a népek meg szanaszét szóródtak rajta 
akik megmenekültek 
és újra kezdődött minden.
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A kalaposkirály kitolja biciklijét a supából
olyan nagy fekete bicikli az
amelyiknek a csomagtartójára úgy kell felülni
mint ahogy a huszárok pattannak a lóra
ahogy az obsitos katona pattan föl a lovára
ahogy a kalaposkirály huszárjai pattannak fel
a ló hátára
egyenes derékkal
és aztán neki az ellennek
tehát kitolja fekete biciklijét a supából
fejébe húzza kalapját
megigazítja ahogy az szokás
mer mit szólnak a szomszédok
és elindul
bebiciklizik a faluba
aggyistent köszön az utcán mindenkinek
és tekeri a pedált
a feketekörösztnél balra
aztán meg csak egyenesen
megáll a bank előtt
a vaskorlát
rozsdás sárga oszlopának támasztja biciklijét
és türelmesen beáll a sorba
osztják a nyugdíjat
amolyan péterfillér az
de mégiscsak örül neki

60



sose volt sok
annyi amennyi
de amennyi volt annak örült
meg hát mégse kell házrul házra járni
mit régen az öregeknek
ennivalóért kuncsorogni
hanem szépen beáll a sorba
és kivárja amíg a bankos leolvassa ami jár
a parasztnak ennyi jár
sok a paraszt a világon
az uraság meg kevés
nekik több jut
mindenkinek annyi jár
amennyit ér
a császárnak ami a császáré 
majd ismét felül a biciklire 
és elindul haza.
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Ez a titó
olyan volt
mint a jézus
a végén meg
mindkettőt ráfeszítették
a maga keresztjére
jézus csontjait
mikor lerohadt róla a hús
szétlopkodták
hogy mindenhova kirakják
hogy bámulja a nép
mint a kirakatba állított
plasztikbabát
a titót meg már életébe
elkezdték földarabolni
aztán mikor
mindenki elvitte magával 
a sajátját
és már nem m aradt semmi belőle 
az országát is földarabolták 
mer’ nem tudtak leszokni róla 
a darabolásról 
a jézus országa is úgy járt 
annak idején 
csináltak belőle 
római mennyországot
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meg buddhista mennyországot 
meg muzulmán mennyországot 
mindenki vitte a saját darabját 
rászoktak 
a darabolásra.
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Azt a sok kopasz politikust
mind be kéne zárni egy szigetre
hadd üssék egymást
ha azt akarják
üssék verjék agyon egymást
a parasztot meg csak hagyják békén
kaparni a földet
meg aludni
békességben
mindenki azt csinálná
amit ezek
csak hát nem mindenki lesz politikus 
ha meg az lesz 
akkor az első
hogy egymásnak ugrasztja a népet 
mint ahogy a történelemben is le van írva 
az isten barma meg nem látja 
a szerencsétlen
mer megvakítja az a sok politikus kopasz feje 
amikor rásüt a nap 
nem látja
hogy minden barom egyforma 
egyformának csinálta az úristen 
csak a bábéi tornyán összekeveredett a nyelvük 
olyan magasra építették azt a bábéi tornyot 
hogy akik fenn malteroztak

64



nem hallották mit kiabálnak nekik 
odalentről
és megkeveredett a nyelvük
soha többé nem értették meg egymást
hogy ki mit m ond
a politikusok meg azóta csak csinálják a bajt 
mondom
be kéne őket zárni 
egy szigetre
egy olyanra ahol csak kő van
meg sivatag
hadd üssék egymást
a paraszt meg csak tegye a dolgát
kapáljon
meg éljen békében 
jusson neki 
szalonna 
meg kenyér
mer’ ha jut neki kenyér 
akkor tud a paraszt dolgozni 
tudja termelni a pénzt 
és akkor lesz a politikusoknak miből 
ütni verni egymást.
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A dohányföldön 
nyár is volt 
meg meleg is
egyszer csak dörögni kezdett az ég 
olyan volt
m int a keresztelőjános hangja
amikor megjövendölte a jézuskrisztust
nem messze a holt-tisza
algás büdös vizétől
kiabált a mennyország
és valahogy tisztább
jószagúbb lett a levegő
rezegni kezdtek a dohánylevelek
és sötét lett
a földön meg fényleni kezdett 
minden piszok 
ami oda lerakódott 
a piszkos izzadtság 
ami a földre potyogott 
és megsózta a földet 
majd zuhogni kezdett az eső 
újrakeresztelkedett a föld 
az égi jordán vize 
lemosta a sót 
a föld mélyibe 
egészen bele

66



a tüzes pokolba
belemosta az ördögök levesibe
az izzadtság sóját
amivel az ördögök szakácsa szokott főzni
és közben hangosan kiabált
a keresztelőjános
amíg meg nem tisztult az ég
ki nem fényesedett a föld
és mint valami glória
el nem kezdett világítani a szivárvány.
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A vasok vasmegyéból valók
a józsefek Józsefvárosból
a kossuthék meg bácskossuthfalváról
így van ez rendben mind
mindennek megvan a maga helye
a maga származása
odarakta az úristen ahová való
csak az ember fia az egy olyan állat
hogy elcsatangol mindenfelé
aztán meg alig lehet összeszedni őket
mint a birkákat
mikor megalszik a pásztor
azért nem kell szégyellni
ha azt mondják
isten barma
az az ember fia
olyannak csinálta az úristen
csak nem tetszik neki
oda van az írva a szívünkre aranybetűvel
hogy hova valók vagyunk
nehogy elvesszünk amikor névsorolvasás lesz
az utolsó ítélet napján
és a jézuskrisztus megítéli mindenkinek ami jár 
akkor aztán majd belenéz a szívünkbe 
és ha rozsdás vassá válnak az aranybetűk 
beledob a pokolba
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hogy beolvasszák a vasszívünket
és azzal patkolják majd
az ördögkölköket
a vasok vasmegyéból valók
a józsefek józsefvárosból
a kossuthék meg bácskossuthfalváról
mer oda rakta őket az úristen
csak elmászkáltak mindenfelé
szanaszéjjel a nagyvilágba
de be van írva a szívükbe aranybetűkkel
odajegyezték ki hova való
legalább nem tudunk elveszni
és ha elfelejtjük
csukott szemmel belenézünk
és kiolvassuk hogy hova menjünk haza.
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Döglenek a halak
és hol van most a jézuskrisztus
büdösödik a tisza
lassan már
olyan lesz
mintha
a leprásokat zavarták volna ki
a töltés oldalába
most mér nem jön el ide
hogy feltámassza őket
hogy a halászok se dögöljenek éhen
hol van most
mér’ nem kiabálja
hogy vessétek ki a hálókat
és pakoljátok rogyásig a csónakjaitokat
most csend van
csak a víz hullámzik
és szórja a levegőbe a büdös szagot
nemsokára megérkeznek az emberhalászok is.
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Egyszer majd irodista leszel 
meglásd
és majd te adod a fizetést 
azoknak
akik kinn túrják a földet 
reggeltől napnyugtáig 
és majd hozzád mennek 
ha bajuk van 
hogy segíts nekik 
te meg papírral 
meg az agyaddal 
csinálsz nekik csudát 
hogy örüljenek 
ne feledd
a mózes vizet fakasztott 
a kősziklából
hogy ne vesszenek szomjan 
akik a zsákokat cipelték 
egyiptom földjétől izráelig 
és tisztelték
meg becsülték azt a mózest 
mer’ az szerette a parasztot 
biztos hogy szerette 
ha csudát tudott csinálni nekik 
ott ülsz majd 
a nagy íróasztal mögött
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sok papír meg könyv között 
okos könyvek között 
és tisztelni
meg becsülni fog a paraszt 
te meg csudát csinálsz nekik 
nagy csudákat 
a parasztok
meg büszkék lesznek rád 
hogy ott ülsz az íróasztal mögött 
és mint az a mózes 
vizet fakasztasz a kősziklából.
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Mindenkinek meg van írva az élete
hogy meddig tart
meg hogy mit csinál benne
merre fog járni
satöbbi
azután meg ki tudja
onnan még senki sem jött vissza
senki
sokan járatják a szájukat
mintha tudnák
de hazudnak mind
egytül egyig
mesélik hogy az a lázár
akit a jézuskrisztus föltámasztott
az visszajött
három napig meg volt halva 
meg el volt temetve 
és mégis visszajött 
de milyen élet az 
most m ondd meg 
állítólag miután föltámadt 
és kimászott a sírból 
olyan büdös volt
hogy senki se mert a közelébe menni 
elkezdett rohadni a húsa 
és az nagyon büdös volt
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bebüdösítette az egész falut
annyira hogy senki se mert kimenni az utcára
azt is mondják hogy
három nappal később
fölakasztotta magát.
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Az igazak
az utolsó ítélet napján 
majd
meg fogják kapni
a mennyország kulcsát
és ők mégis a pokolba fognak bekopogni
lesétálnak a garádicsonyon
le egészen a pokolba
a mélybe
és bekopognak a nagy vasajtón 
hogy megjöttek
és nekivetkőznek hogy beleugorjanak 
a levesbe
amit ott az ördögök szoktak főzni 
és akkor majd
narancssárga fény fogja beborítani
az egész poklot
amit az úristen küld majd oda
akkora fény hogy az összes ördög
megvakul tőle
és könyörögni fognak
hogy ne bántsa őket a mindenható
hogy nem csinálnak több rosszat
és az úristen
mer’ az úristen
mindenkit
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de még az ördögöket is szereti 
ad majd nekik szappant 
meg gyökérkefét 
hogy sikálják le magukról 
a fekete piszkot 
a rosszat
amitől olyan fekete az ördögök bőre 
majd mikor kifényesítik magukat 
akkor őket is felviszi 
a mennyországba 
meg visszaadja a látásukat is 
hogy ők is örüljenek 
annak a sok szépnek 
ami ott fönt van 
és azon a napon 
az igazak meg az ördögök 
kézen fogva fognak bemasírozni 
a mennyország kapuján.
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Az úristen az asztal előtt ül 
rákönyököl a térítőre 
közelebb húzza a hamutartót 
és körülnéz
rózsaszínszürke fehérmintás falak
vertfalszag
félhomály
az ablakok már csak a tegnapokat engedik be 
tegnapi fényt 
tegnapi levegőt 
és a tegnapi legyeket
mikor megnyílnak a mennyeknek ablakai 
kávét tölt egy zsíros dzsezvából 
és egy zsebkendőt vesz elő kék munkáskabátjából 
orrot fúj
majd dohányt morzsol a cigarettapapírra
keze remeg
megsodorja
rágyújt
a tévében forog a föld 
és mégis forog 
mint a jókaiban 
és mégis 
forog
még mindig 
nagyot köp a szőnyegre
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nemrég még mázolt föld volt itt 
fényesre döngölt 
sikált és koptatott 
föld
tegnapi föld
körmei feketék
földfeketék
koromfeketék
zsírfeketék
csendfeketék
itt ül
ítél eleveneket és holtakat 
mióta világ a világ
és még egy nappal azelőtt is itt pihent meg 
a nagy teremtés után
a teremtés után még nem volt ilyen csend
kölkök rivalkodtak szanaszét a világba
bele a nagy semmibe
a mindenbe
sütött a nap
és jó volt
nézte az úristen
és milyen jó volt
igazán
a tegnapi föld
arcát mosolygósra barázdálták a ráncok 
a tálalószekrény tükrében az idő mosolyog vissza 
a ráncos idő
mint a negyedik márványfej 
mint a kölök vasjani 
visszamosolyog
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fogatlan szájából cigarettafüstöt fúj 
így tartósítja az emlékeket 
hogy szép füstösek 
sósak legyenek 
az ünnepekre
amikor elő lehet kotorni őket 
a kredenc mélyéről 
hogy emlékezzünk 
a teremtésre 
az úristen teremtésére 
és hogy eszünkbe jusson 
ha eljön az idő 
akkor
akkor egyszer 
még egyszer 
meglásd
mosolyogni fogunk.
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TARTÓSÍTOTT EMLÉKEK

Tóbiás Krisztián második verseskötete folytatja az 
első, szintén a zEtna kiadó által jegyzett, Ver/sec 
hagyományait, azaz ugyanazt a narratív magvú (vagy 
ahogyan Vas István nevezte: anekdotikus) költői 
utat járja körül, finomítja, amelyet Tandori, Tolnai, 
Domonkos István, Oravecz és Petri taposott ki a 
magyar költészet számára. És amelynek a két ősatyja 
a XX. századi m odern itásban  Kavafisz és Eliot. 
Nagyon nagy nevek a magyar és a világirodalomban, 
kellő bátorság és némi pofátlanág kell ahhoz, hogy 
valaki ezen az úton (is) elinduljon. De mihez nem 
kell pofátlanság és bátorság? Már ami az irodalmat, 
pontosabban  annak m űvelését illeti. Kell ném i 
tudatlanság, hogy ne mondjam butaság ahhoz, hogy 
valaki fiatalon a költészetet válassza hivatásul. Vagy 
nem?

De mi is az a narratív költészet? Olyan költészet, 
amelynek van történeti magja vagy történetet mesél el. 
Vagy a személyes mitológiából merít, vagy a történe
lemből, vagy a klasszikus mítoszokból. Ezek sokszor 
keverednek. Nem történik ez másként Tóbiás Kriszti
án verses elbeszélésében, vagy inkább versfűzérében 
sem (verses regényről aligha beszélhetünk egy alig 
harmincötezer leütésnyi szöveg esetében). A megidé
zett paraszt nagyapa magánmitológiája keveredik egy 
profán bibliaértelmezéssel és bölcselkedéssel, ahol a
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jézusi tanok vagy épp maga az Úristen éppúgy részei 
a mindennapoknak, mint a társadalom, vagy épp a 
szűkebb pátria, a falu anomáliái: „mikor meglátta 
/ hogy a falu szélin / a kukorica közül / elősétált a 
megváltó”, vagy más helyütt: „kapaszkodik / mindig 
kapaszkodnia kell / a gyóntatószékbe / meg mindig 
valamibe / az úristen köpönyegibe /az úristen köpö
nyege meg csupa selyem / csúszós fekete selyemkö
pönyeg / és lehengeredik a pokolba / a hazug ember 
/ le / az ördögök közé / az üstbe / és ott főzik a zsírját 
/ mer’ az ember fiának zsírjába’ van a hazugság / és 
az ördögök meg azt eszik / azt eszik az ördögök ott 
/ üszkös kenyérrel. Ez a (talán) megmosolyogni való 
túlvilág-értelmezés, lehet, hogy túl naivnak tűnik, ám 
a maga helyén és a maga idejében igencsak valóságos, 
sőt, tovább megyek: maga a valóság.

Mítosz, képzelet, szenvedéssel, fizikai munkával 
(a „munka” szavunk állítólag a szláv muka = kín 
szóból ered) teli hétköznapok és ritka örömök eleve
nednek meg Tóbiás Krisztián profán evangéliumában, 
fölidézve egyben azt a nyelvezetet, amelyet Vasjani 
is beszél(hetet)t.MegjegyFölidézve, hangsúlyoznám, 
de nem teljesen tájnyelven megírva.

Végezetül: Tóbiás Krisztiánnak sikerült tartósí
tania az emlékeket, hogy szép füstösek és kellően 
sósak és fűszeresek lesznek-e, azt majd jövendő 
olvasói döntik el.

Bozsik Péter
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