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áthúzott versek 



symposion könyvek 31 



domonkos istván áthúzott versek 



válogatta tolnai ottó 



till dej thea lilla 





FIATALON ELHALÁLOZOTT 
MUZSIKUS BARÁTOM EMLÉKÉRE 

ne ad) kezébe hegedűt a hidegfülűnek, 

előbb ujjai aludtak el 
ujjai a húrokon 
a hangolk dohos mélye fölött 
aztáin egy izom 'karjában 
elpattant 
elejitett sálként 
hullott vissza a csontra 
füle még élt akkor 
részvétlen langyos nagy füle 
de már arcával hallott 
csontjaival a borével 
előbb ujjai aludtak el 
fogával egy .szó után kapott 
üvegcsillárként zuhant közénk 
ajikáról vérével 
előbb ujjai aludtak el 
s míg csontjai lábszárába csúsztak 
szemében karmos hangjegyek úsztak 
előbb ujjai aludtak el 
aztán egy izom (karjában 
langyos volt 
de füle néki is kihűlt 
légy zúgott belsejében 
s rászállt egy szőrszálra 

7 



epilógus 

kiviszik őt is a falu szélére 
hol a hársak tövében 
hideefülűek ülnek 







I KÍSÉRLET VÍZZEL ÉS SZIKLÁVAL 





KÍSÉRLET VÍZZEL ÉS SZIKLÁVAL 

ruháit szertedobálta 
visszatetsző volt a fövenyen 
majdnem alaktalan 
fakó 
látásra hallásra erőtlen 
s az örökké meglepő 
rés is Iáiba közén 
alig látszott 
a mély felé indult 
meggörnyedve akarata alatt 
de megfordult 
lábujjhegyre állt 
intettem 
s összetört egy sziklán 
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ARRÓL HOGY VÍZ NAP ÉG FÖLD 

arról hogy víz inap ég föld 
arról hogy jó 
hogy meleg meleg 
arról hogy pára 
nem üveg 
so 
arról hogy veled lehet 
nem ágy vagy nagyított pórus 
bőr vagy szennyes lepedő 
nem 
arról hogy veted lehet tényleg lehet 
hogy forró 
hogy nedves 
a fény 

12 



NÉMI ERŐFESZÍTÉST ÉRDEMELNÉL 

némi erőfeszkést érdemelnél 
egy gondosabb mozdulatot 
tálain egy régen feledett kérdést 
ha tudnám hogy tényleg 
velem vagy itt 
ha rádismernék 
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IDE REJTELEK 

ide rejtelek 
bár a hely távolról 
sem megfelelő 
így mezítelen 
könnyen felhívhatod 
ránk figyelmüket 
a zárójelekre 
gondoltam de 
felülről azok is 
nyitottak 
húzódj összébb 
nem nem itt nem 
templom ez 
kápolna 
sír 
szavamra 
afféle szent hely 
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ALLEGÓRIA 

esténként 
tehetetlenül hajoltam fölé 
(néha arcomra nyílt szikrázva egy ér) 
remegve (tartottam 
puha csontjak 
titkok vázát a fény 

aztán elment 
feltárta magát úgy búcsúzott 
utánanyúltam 
s a holdig ért 
kezem 

majd rámborul 
inevezetlenül 
vagy rámlehel 
a víz-táj felől 
vagy utánam nyúl 
tenyerén a holddal 
sajgó ágyékkal 
egy estelen 
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II KIKI 





KIKI 

kiki arcát 
kiki tarkóját 
tartotta oda a napnak 
leálltak az utcán 
mindent abbahagytak mindent 
kiki mit sem sejtve 
kiki jóleső bizsergessél gerincén 
gyerekét 
gémberedett trópusi madarat 
napernyőt 
emelve feje fölé 
kiki lustán 
vitamint szopogatva 
kiki leroskadva 
a lépcsőkre 
kerítésre támaszkodva 
kiki kettesben 
színes bőrű szerelmesével 
kiki virág után nyúlva ki 
szőrös kezével 
kiki kérdést téve fel 
az égnek szemével 
kiki elgondolkodva a föld 
befejezetlen mondatán 
kiki az időtől megkérdőjelezve 
csak álltak a tereken 
jelenükre emlékezve 
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KIKIÉKNEK A FELÉGETHETŐ DOLGOKRÓL 

egyre kevesebb a felégethető dolog 
kiki a költők tehetetlenek napjainkban 
gallyakért messzire kell menni 
mélyebbre a szénért 
oldalra szélre el kiki 
és sohasem visszatérve 
bámulni az érett lángokat maradva 
ha felcsapnak testünkből 
az űrt megvilágítva egy pillanatra 
önmagukba harapva 
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A H1VOGATÁSRÓL 

éjjelente gyakorta megmássza 
mint egy hegyet ágya peremét 
kiki látnotok kell ezt 
pizsamája zsinórja 
néha a sodronyba akad 
a csend rabja 
ha megmozdul megszólal 
a matrac mint egy zongora 
melyet a rozsda lehangolt 
utoléri egy hang a párnák közül 
ígéreteire figyelmeztetve 
gondba merül 
igazán mondjátok meg neki 
van-e értelme tovább mennie 
a szobahőmérsékletnek kitennie magát 
mert könnyen elébe állhat egy szék 
a sötétben 
bokájára tekeredhet egy harisnya 
térdére csúszhat pizsamája 
fényforrás emelheti rá varázspálcáját 
míg nyírfák fehér fogsora 
villogna odalenn a kertben 
ahol hirtelen 
talán meg is szűnne 
a nyájas hívogatás 
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A CSENDRŐL 

ma reggel 
mintha örökre 
léptél volna le 
az ágyról 
lebegtél a padló felett 
testsúlyod nem követett 
mint annyi éven át 
utánad vetődve 
a szalmazsákról 
két langyos talpadra rántva 
semmihez sem voltál 
hasonlatos 
egy pillanat 
s beláttad hogy járni jobb 
törni kezdted hát fejed 
mekkora is lesz majd 
zuhanásod ára 
összes csontod rámehet 
ez a való 
mint ahogy felszállásodra 
minden álmod ráment 
s mit kezdesz 
álmok és csontok nélkül 
ha majd a vonzerő 
ismét melleden csücsül 
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műkezét a szádra tapasztva 
mondd mihez kezdesz 
melyik fajt nemet választod 
melyik nyelvet 
a koronáját vagy tövét 
a kellnek 
a szitkokat-e 
vagy a kérelmeket 
a szerelmet-e 
vagy a félelmeket 
vagy csak heversz 
majd ismét 
ugyanebben a szobában 
miután lesöpörted 
a szőrszálakat 
a fehér lepedőkről 
egy keretes tájikép alatt 
s bámulod nő lépked el 
ablakod alatt 
gyerekek gurulnak 
szemben a nappal 
mint tegnap is 
és tegnapelőtt 
heversz 
csillár-imagasságba 
vágyva 
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A K Ö L T Ő K R Ő L 

kiki a napon hevernek 
előttük sörösüveg 
kártyalapok a pokrócon 
óra a szalmakalap alatt 
divatlap homokkal félig betemetve 
két-három nő a tisztes távolban 
maréknyi gyerek 

most felkapják fejük 
hunyorognak a napba 
reszketni kezdenek 

kiki mi riaszhatta meg őket 
jelképes értelmével 
előttük a sörösüveg 
a kártyalapok a pokrócon 
az óra a szalmakalap alatt 
a két-három nő a tisztes távolban 
a maréknyi gyerek 
vagy mindez együttvéve 
miért oly nyugtalanok egyszerre 
idegesek 
mint a gázlómadarak a fegyver 
hatósugarában 
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A L Á N Y K Á K R Ó L 

látom hogy erre felkapjátok fejetek 
ti mélyfúrások az idő rétegeiben 
csöpögök akik még hiszik hogy folynak 
pedig csak azt akartam mondani 
hogy valóban oly bővek voltak 
oly ásványosak 
oly puhák és melegek 
meg hogy valóban elronthatok 
mint a versek életek és játékszerek 

25 



KIKIÉKNEK AJÁNLVA 

kiki de hát senki sem kivétel 
mindenki bevétel 
senki sem feltétel 
mindenki letétel 
senki sem fontos szerfelett 
ha berreg is vagy burrog 
ha fut is vagy ha kullog 
fejében messze juthat 
de a vér ott is buktat 
akár simogatott akár ölt 
vagy írt csupán 
ágbogas kezével 
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A MEGCSALT SZERETŐK ROMÁNCÁRÓL 

ha megkérdezném kiki 
ismeritek-e 
a megcsalt szeretők románcát 
mit felelnétek 
azt hogy a valóság 
szabadon fogalmaz 
bizonyára ezt felelnétek 
szemet hunyva afölött 
ami most arra kényszerít 
hogy e kérdést megismételjem 
itt ezen a fehér papíron 
melyet üresen hagyott 
diófaasztalomon 
ebben a szobában 
melyben semmi sem tanúskodik 
arról hogy valóban mindent elkövettem 

ismeritek-e tehát 
a megcsalt szeretők románcát 

szemet hunyva 
ami köztünk áll 
mint akadály 
két véres kezem 
fölött 

köztetek és közöttem kiki 
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AZ ÉLETRŐL ÉS HALÁLRÓL 

kiki ti jól ismeritek 
azokat akik azt mondják: halál 
visszaélve a szó tekintélyével 
ti akik igazán meghaltatok 
amikor úgy véltétek 
hogy elkerülhetetlen 
e szónak használata 

s azokat is 
akik azt mondják: élet 
s felkiáltójelként 
feszítenek e szó megett 
s követik mondatról mondatra 
a papírszeleten 
mely ujjaitok közt zizeg 

megmosolyogjátok őket 
odalenn 
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AZ IFJÚSÁGRÓL 

egyszer visszatértek 
keresni engem 
ha az idő apró keresztjei 
kikelnek bőrötökön 
a szemetek alján 
egy halebéd után 
a rizling aranya 
megcsillan poharatokban 
s a drága átizzadt selymek alatt 
a nők húsa pattanásig dagad 

rámtaláltok 
ugyanannak a folyónak partján 
ugyanazon fövenyen 
s aszott bőrötök kapuját feltárom 
véretek előtt a melleteken 
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KIKI TI EGYES SZÁMBAN 

kiki mondd azt hogy vörös 
csak ezt mondd csupán ennyit 
elbírja ez a szó az életem 
mondd ezt csak ezt 
a tűztől a vértől 
s a naptól függetlenül 
csupán annyit hogy vörös 
ahogy mondom 
vesd utánam mint rögöt 
a szót és állj tovább 
s ha majd emlékezetükből 
egy napfényes délután 
lobogó vérük kitöröl 
ülj le a forró homokba 
húzd le nedves inged 
a cipőd is persze 
s mondd kiáltsd 
olajos testük fölött 
hogy vörös 
de semmi mást kiki 
csupán ennyit a messzi távolba 
és meglásd megmosolyognak bennünket 
összedugják orruk 
a szerelmesek 
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A SZERELMESEKRŐL 

esténként magukra zárják az ajtót 
levetkőznek a tompa lámpafényben 
lábuk alatt selymek a padlón 
nyújtózó mintha a szőnyegen 
mint kitépett irkalap 
az ágyra a lepedő odakészítve 
nem 
testük nem írja rá 
a szerelem jelét 
ma este sem 
ásítozva nézik egymást 
könnyű testgyakorlatba kezdenek 
szuszognak 

egyikük kiki a múltban előre 
megsejtette ezeket az estéket 
mikor a csontok pattognak 
egy-kettő a hús alatt 
s meztelenségük falragasz számukra 
melynek dátumát az idő meghaladta 

csónakba szállt 
s evezett egész délután 
egész este csak evezett 
evezett egész éjen át 
az ég és a víz közé szorultan 
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EGY SZÉP TAVASZI NAPRÓL 

mindnyájan ismerjük 
azt a feketében is megnyerő 
özvegyet a sarki házból 
s akit gyászol a barátunk volt 
s a gyerekei már nagyok 
s arról mesélnek 
hogy átfestették 
hideg tájképeit mind 
„a tatának nem volt színérzéke" 
az utolsóig melyeit be sem fejezett 
az élet így lassan visszatér a házba 
szól jó húsába süppedve az özvegy 
néhány bútordarab a pincébe került 
a hamutálcák is mind 
s a könyvek 

de lapozzunk csak vissza kiki 
húsz évet mindössze az életükben 
vagy az is elég ha felütjük jelenünket 
ez is elég elegendő 
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dicsérte minden színét 
ez az asszony 
s napközben elejtett szavait 
esténként beírogatta parányi füzetébe 
s aztán melléje feküdt 
s csak tartotta 
bogját 
két lüktető tenyerében 

s tegnap tavasz volt 
tegnap levetette a gyászruhát 
s ajkait rágcsálva sétálgatott 
öltönyei között a halottnak a napon 
délfelé megivott egy üveg sört 
rágyújtott kezébe véve a porolót 
odaát a kertjükben 

estig porolta az öltönyöket 
estélig ütötte 
estélig verte őket 
s már alkonyult 
s messzire hallatszott 
amint időnként a vállra lecsapott 
a mellre és a zsíros nyakra 
s miután beesteledett 
szörnyű munkáját 
akkor sem hagyta abba 
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III PORSZEMEK A FÉNYBEN 





A CIGÁNYGYEREK 

én vagyok az a féllábú cigánygyerek 
itt ülök a napon a régi posta előtt 
kezemben "tű és cérna 
a nadrágom feslett szét a térdemen 
most összevarrom 
erre biztosan rámegy az egész délelőtt 
megkísérlek hanyatt feküdni 
így jobban megy valahogy 
ez itt a barátom 
segíthetne de nem akar 
bagózik 
egy vis fikecrt szerzett kora reggel 
az egyetlen cigaretta a miiši morava 
ez az én véleményem 
de hallgatok 
ha gyorsan elkészülök 
elcammogunk zenét hallgatni 
a legközelebbi cipőtisztítóig 
de itt sem rossz 
süt a nap és a föld meleg 
holnap az új állomás falé indulunk 
az új házak táj.a tele van mindennel 
a barátom cipőit is én találtam 
ez a hülye folyton csérog 
én is éhes vagyok 
de mindenről megfeledkezek 
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ha felfújom ezt a kotont 
az iskolások körülállnák 
azt mondják ballon luftballon 
egy pisás rögtön nyúl is érte 
de mankómmal a praclijára csapok 
hagyjad csak szívem 
mondom 
koton ez nem ballon 
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A BÉRGYILKOS 

a kiskaput nyitva hagyta maga után 
sántított meg-megállt 
a verébfészket észrevéve az eresz alatt 
izgalmában köldöke fölé rántotta 
a térden alul érő klottgatyát 
redői közül elővillant a kés 
amikor a konyha előtt lehajolt 
egy falióra rozsdás rugója után 

mezítláb jött 
nyakában százas égő lógott madzagon 
bokáján vörös zsebkendő 
kötés 
a sebből híg vér folydogált 
a vénák mentén a betonra 
idegességében hogy köszönni kényszerült 
meghúzta pöcsét 
kétszer egymás után 
majd a kert irányába fordulva 
a magasba röppintett egy éles lapos követ 
bő gatyája a mozdulattól sovány combjára csavarodott 
vézna karja valószínűtlenül megnyúlott 
az égő egy pillanatra kigyúlni látszott csillogó hasán 
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kopasz fején 
a fehér forradások 
mint görögdinnyék héján 
a piaci árfelirat 
egy lábas aludttej volt az első fogás 
a kút tövében evett 
s olykor-olykor csak annyit szólt 
„jonet 
a tegnap esti krumphpaprikás 
a hajnalban sütött kihűlt lángos 
a négynapos madártej 
a becsinált leves és mákos tészta délről 
fa alól a hulladék alma 
a jeges görögdinnyeszeletek 
minderre sört ivott hangos kortyokban 
s aztán mint aki a szóból már kifogyott 
két ujját ajkához érintve felém intett 
„elnök egy cigarettát" 

füstölve vette szemügyre 
a szűkölő kutyát 
„jobb erőben van mint ahogy vártam" 
alkudozott 
„ . . . és ha mondjuk rá megharap közben?" 
körűlményeset szelientett 
„erre számítani kell . . ." 
betegsegélyző . . . 
nem ennyiért nem csinálom 
hívják a M I S K Á T 
bízzák kezdőre 
ha azt akarják hogy még ma este 
itt vonítson ablakuk alatt 
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„ezen felül nekem sohasem jár el a szám" 
rámkacsintott a kapuból 
lehajolt megsimogatta a kutyát 
egyet gondolva sietve visszajött 
megrázta az almafát 

megitatta a kutyát a vályúnál 
megállt előttem rágyújtottunk 
homlokán verejték gyöngyözött 
„ilyen melegben jólesik a havas 
görögdinnye . . . 
ne féljen nem fog visszajönni 
elvágom a nyakát" 

az utcára lépett 
láncon vonszolva 
maga után a kutyát 
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IV RÖVIDHULLÁM 





elmentem 

soha többé nem térek vissza 

elmentem hajat vágatni 





FÉLELEM 

korom sötét 
a szomszéd újságpapírt 
a szárkúp mögött 
iszonyú hangosan 
csörget 
sötét korom 
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HIT 

bosnyák Istvánnak 

egy csavarhúzót dobjatok 
egy csavarhúzót 
meg egy feszítővasat 
meg egy harapófogót 
meg egy indiánért 
meg egy üvegvágót 

meg kulcsokat sokat 
meg egy kisásót 
melynek kurta nyele 
a katonák fenekét 
paskolja 
békében és háborúban 
utánam a síromba 
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CIRKUSZ 

bemutatkoztam 
megmondtam őszintén 
hogy torontóból jöttem 
a szeles bohóc 
annyira felidegesített 
hogy kénytelen voltam 
állon kapni 
a pónik mellé ajánlott 
körbe-körbe szaladni velük 
reggeltől estig 
emelgetni nyeregbe 
a hernyókat 
miközben a fachom 
a trapéz 
az oroszlánok 
esetleg a zenekar 
ha nem valami gyülevész 
éhenkórász népség 
ha nem tűzoltók 
akik napközben 
gatyát mosnak a ketrecek között 
tőlem ne várjátok 
hogy majd a lószart kapkodom 
neccbe a szünetekben 
látjátok ezt a forr adást arcomon 
de megvárom míg az igazgató ideér 
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addig is gyertek közelebb 
még még 
dean martin késének nyoma 
üdvözlöm bos 
tud huszonegyezni 
prágaiak 
jártam ott 
ötvennyolcban 
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FELELŐSSÉG 

végei lacinak 

tegnap meghalt a szomszédom 
senkit sem akarok ijesztgetni 
hatvanöt éves volt 
tegnap délelőtt 
egészen közelről 
láttam az arcát 
többet erről nem mondhatok 
ma temetik 
kijött a pap 
meg a kántor 
ismerjük a mesét 
egy kalapács szegek 
piff-paff 
tegnapelőtt még fenn ült 
kertünkben a cseresznyefán 
éjnek idején 
és mikor a fényt ráirányítottam 
hozzám vágta a papucsát 
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KÖLTÉSZET 

uram 
egy ezrest 
emeltem ki imént 
a zsebéből 
sajnos többen észrevették 
feltételezem figyelmeztették is már 
éppen ebből kifolyólag 
döntöttem úgy hogy a pénzt visszaadom 
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ÚT 

megyek az úton 
hátranézek 
jönnek utánam 
tapossák a gázt 
mi tagadás 
a nyomomban vannak 
nincs más hátra 
ismét szaladnom kell 
ismét beugranom a bokorba 
ismét állnom ott 
zsebkendőt szorítva homlokomra 
félelem nélkül 
ismét hallanom 
hogy rólam beszélnek 
a kanyarban egy pillanatra 
eltűnnek 
és aztán teljes sebességgel 
már jönnek is visszafelé 
nagyon is jól hallom 
mit beszélnek 
ugyanazt mondják 
ott 
ott 
ott 
ott áll 
elrejtőzve a bokorban 
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HALÁL 

óvatosan körülnézett 
lábujjhegyre állt 
Chicagóban láttam egyszer 
hozzá hasonlót 
az is vörös volt 
pipacsot dugott 
az is a valagába 
fényképezni kellene 
és képét kiosztani 
a szemfüles taxisofőrök között 
kinyomatni az újságokban 
bélyegekre 
a mosóporos dobozokra 
behunytam szemem 
de csak a csikket 
szakította le számról 
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ISMERŐS 

ott ül a homoíkhan 
most látszik csak 
hogy kicsoda igazán 
most hogy kitüntetéseitől 
megfosztották 
most hogy így (mezítlábasán 
félmeztelen 
tej fogakkal .szájában 
egy evőkanállal 
kényszerül forgatni a homokot 
hajdani hadvezérek államférfiak 
társaságában 
micsoda gyülekezet 
négykézláb 
mit kereshetnek vajon a homokban 
mondom azóta meg sem ismer 
jóllehet a jobbkezem volt 
első emberem 
nagyon megváltozott 
azelőtt kopasz volt 
szemüveges 
gondosan öltözött 
és sírni sohasem láttam 
mi lelte 
odamegyek és megnézem 
magunk között legyen mondva 
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tegnap a nadrágjába csinált 
és rémülten 
forgatta szemeit 
mikor cilinderem megemelve 
föléje hajoltam 
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S Z E R E L E M 

she is lovely 
her name is milica 
you know 
do you speak english 
she is from feketics 
de itt él újvidéken 
egy vasutassal 
tegnap kijött hozzám a kórházba 
nem ismert meg 
amikor fogadok fehér sapkám 
mélyen szemembe húzom 
tintaceruza hegye 
tört ujjába 
nem egyedülálló eset 
praxisomban 
mégis kihozott sodromból 
miért nem vigyáztál 
válaszolj 
téged egy pillanatra sem lehet 
magadra hagyni 
tintaceruza 
más asszonyok 
a parkba járnak fényképezni 
lavórban ülnek 
egész délelőtt 
és áztatják mint a babot 
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ne sírj 
fagyasszalak 
T alakban vágjam 
vagy csak egyszerűen 
milicám ón milicám 
mondjad mondjad 
mielőtt még kikelnék 
sebészi mivokomból 
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ATOMHALÁL 

;. f-nek és a többieknek 

a vagyis amnát 
t vagyis tedd 
0 vagyis oda 
m vagyis ma 
h vagyis honnan 
a vagyis alá 
1 vagyis látsz 
á vagyis álnok 
1 vagyis levente 
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VIA ITÁLIA 

legtöbbjük több fényt akar 
pl. Goethe 
legtöbbjüknek pokoli melege van 
használjunk szabadon ventillátort 
télen is 
legtöbbjük lecsukja szemét 
mert fáradt 
legtöbbjük kitűnően hall 
az utolsó pillanatig 
vigyázzunk tehát szavainkra 
mielőtt megszólalnánk 
ajánlatos homlokukra vágni 
egy ezüstserpenyővel 
de szükség esetén 
egy hamutálca is megteszi 
legtöbbjük szomjas is 
inni azonban képtelenek 
egy jégdarabbal 
megelégednek nyelvükön 
szopó-reflex 
mindez természetesen 
csupán békeidőre vonatkozik 
járvány vagy háború esetén 
az eljárás sokkal rövidebb 
mely földrajzi tényezőiktől is függ 
ne feledjük 
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és szinte országról országra 
az egyik kontinenstől a másikig 
jelentős változásoknak van kitéve 
az egészbe végül is 
és nem utolsósorban 
az állam pillanatnyi 
gazdasági helyzete 
is belejátszik 
utána nincs más hátra 
mint rendbe tenni 
már amennyire az lehetséges 
két-három óra hosszat 
még maradhat abban az ágyban 
azután a hűtőbe kell 
tolni 
legtöbbjüknek van hozzátartozója 
de van aki után senki sem érdeklődik 
ezek az úgynevezett 
sajnálatos esetek 
ne essen nehezünkre 
egy virágcsokrot kölcsönözni 
koporsójukra 
a szomszédos osztályon 
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KANADA 

kanadában mindenki kanadai 
kanadában kanadai évek múlnak 
híres a kanadai éhség 
a kanadailag fagyasztott kanadai vér 
velőscsont máj ás vese 
a kanadai szárított gyümölcs 
kanadában mást sem hall a kanadai 
csak azt hogy kanada kanada 
a kanadai kínai is kanadai 
kanadában 
ha kanadailag kifogásolható is 
kanadaisága 
kanadában mindenki lopja 
a kanadai tejet 
a kanadai sarkon 
a kanadai ékszerek 
kanadai üvegfalak mögött 
kanadailag őrizettek 
kanadában senkinek sincs szeretője 
(mindenki úgy segít magán ahogy tud 
leggyakrabban kanadizál) 
a kanadai rendőrök nem tudnak gitározni 
kanadában a házfalak nem golyóállók 
a kanadai páncélszekrények falában 
kanadai homok csillog 
kanadában a börtönőröknak 
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rossz a lehelete 
kanadában nincs színházi egylet 
híres a kanadai univerzális ragasztó 
kanadában tűrhetően lehet ragasztani 
a kanadai ragasztás örökös 
kanadában csúszósak a háztetők 
a /kanadai erdők megvannak világítva 
a kanadai stadionok veszélyesek 
mert be vannak kerítve 
szolid kanadai kerítés 
kanadában esténként mindenki 
a kikötőben ácsorog 

kanadából sohasem indul hajó 

63 



RÖVIDHULLÁM 

és magával visz 
természetesen 
különböző bokrok alá 
és a hátadra fektet 
magától értetődik 
ismert fogás 
szemedbe világít a hídról 
ahogy mondom 
a fekete kockára állít 
kalocsniban 
bead a szutykos ruhatárba 
áthúz piros ceruzával 
a légierők főparancsnokának asztalán 
így van ez 
és kinyílnak a virágok 
a német vámsorompók 
a svéd ruhaüzletek nyolckor 
a genfi bankok 
a standard borbélyüzletek 
eljön és az államelnök vitrinjébe 
helyez népviseletben 
átad a száraz 
földi erőknek 
eljön és átfest 
vörösre 
a termelőszövetkezet udvarán 
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ősszel 
ne is mondjam 
kiállít tapsolni a térre 
eljön és megkalapál 
a színésznő előtt 
a teraszon 
a cseh turisták szeme láttára 
súlyt emeltet veled 
a testvériség-egység 
testnevelési egyesület 
élőhomokszőnyegén 
elgázol a néphősök utcáján 
felfordít az egyesült nemzetek 
f or dí tókabin j áb an 
átcsap fölötted 
eljön és meghintáz 
a szovjet delegáció orra előtt 
a víz alá nyom 
a pincérek örömére 
eljön és kifordít 
a tiszti asztal alatt 
eljön és kiszúr a futballpályán 
eljön és kiöblít 
egyvízbol 
a munkásegyetem erkélyén 
eljön és megfingat 
a tanári előtt 
eljön és megcsupál 
a pártfunkcionárius irodájában 
eljön és kiveri fogaidat 
állami ünnep alkalmával 
behorpasztja a homlokod 
a cigánybálon 
elfakaszt 
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a művészegylet radiátorján 
megsmirgiiz 
a vaskereskedésben 
a kirakatba akaszt 
a hadsereg napjának 
előestéjén 
körülbelül három héttel 
egy komoly 
egyházi ünnep előtt 
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V KORMÁNYELTÖRÉSBEN 









K O R M Á N Y E L T Ö R É S B E N 

Bosnyák Istvánnak ajánlva 

Elmém csak téveleg széllel kétségben, 
Mint vasmacska nélkül gálya az tengerben, 
Kormányeltörésben, 
Nincsen remónsége senki szerelmében. 

(Balassi Bálint) 

I Z Z A S Z T Ó R E N D S Z E R E K — a tőkés iparban a munka
intenzitás növelésének különféle rendszerei. 

(Közgazdasági kislexikon) 

A társadalmi fejlődés azt mutatja, hogy a magántulajdon 
nem örök kategória. 

(Közgazdasági kislexikon) 

P R O L E T A R I Á T U S — a tőkés társadalom bérmunkásai
nak osztálya, amely a termelési eszközök tulajdanától 
megfosztva, kénytelen a tőkéseknek eladni munkaerejét. 

(Közgazdasági kislexikon) 

N É P E S S É G I M M I G R Á C I Ó J A — egyes országok állam
polgárainak bevándorlása egy másik országba állandó 
vagy időleges letelepedés céljából. 

(Közgazdasági kislexikon) 
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én lenni 
én nem tudni magyar 
élni külföld élet 
pénz nyelv zászló 
himnusz bélyeg 
elnökök vezérek 
előkotorni megfelelő 
ott ahova érek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
koponyánkból a habverő 
nyele kiáll 

világ 
pro-árjai 

világ 
kontra-árjai 
ez lenni vers 
szavak kínai falát 
megmássza a halál 
élet frázisait 
emberbőr kötésben 
adják ki írók: 
nemzeti irodalmak 
generálisai 
én nem bírni nemzeti 
fogások erős szaga 
csinálni külföldből 
portable haza 
és menni külföld 
mit munkaengedély 
kofferban szalonna 
két kiló kenyér 
ón nem látni új látóhatár 
én menni külföld 
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talpalni csikorgó havon 
élet nercbundákban jönni 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnökök vezérek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
én lenni kicsi prémes 
külföld nem húzni vonósnégyes 
adni tabletta be nekem 
én lenyelni 
mi megszűnni 
én keverni kártya 
mondani röf-röf 
hitvesi ágy 
enni orosz-forradalom-kaviár 
keresni mi 
találni rím 
mirim mirim 
mirririm 
lenni harmincéves 
nappal mutogatni 
este tapogatni 
éjjel hófehér lapon 
élet hegyes fák közül jönni 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnökök vezérek 
szavak kínai falát 
megmássza a halál 
én írni levél haza 
mama én lenni bacilushordozó 
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én fertőzni nem beszélni 
érinteni 
én túlélni tan idea rendszer 
állam-temetés en vinni kereszt 
lenni forradalom alkimistája 
plasztik virággal gomblyuk 
nyolc elemi kijárva 
csinálni külföld buli 
mágikus bomba 
görbe csövű puska 
lőni halott királyra 
lelkemen nem lenni bugyi 
forradalom lárma tömeg 
szavak szakállat vér 
ízléses pakolásban 
fagyasztva szárazon 
nem venni el sámsom erejét 

a szivárványos északon 
marx jönni fehér kesztyű 
vágni engem nyakon 

én (lenni 
elnökök vezérek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
én kapni levél 
egri ki teli juttatni 
vili bácsi 
gellert fia fifi 
siptár otthagyni nénát 
tata leesni bicikli 
mentő elvinni 
lenni piac szerda 
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pap jönni szedni adó 
mosni ing gatya 
kapálni sír 
nem merni lehunyni szem 
hallani egér kapar 

én állni márványtalapzaton 
élet lábujjhegyre állni 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnökök vezérek 
én menni külföld 
miit munkaengedély 
kofferban szalonna 
két kiló kenyér 
én menni üzlet gyalog 
üzletben lenni dolores 
ő lenni spanyol 
ő ülni kassza 
lenni nagy mell 
lágy massza 
finom bajusz lábon 
jó szag piros köröm 
én lenni elég bátor 
előttem állni két görög 
ők venni kenyér mosópor hagyma 
kisebbik hajában lógni szalma 
gatyámban lenni nagy nyomás 
nyomás lenni illegalitás 
én állni 
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állni kassza előtt vakon 
élet jönni inkognitó 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnökök vezérek 
koponyánkból a habverő 
nyele kiáll 
és menni utaa grombikabát 
levegő repülni 
hogyhívnak-tmadár 
faj kutya ülni posta 
én érezni izé-virágok 
ohne-szagát 
én gondolni 
én nem menni haza 
fogni kapa 
emelni életszínvonal 
kapni gerincből 
görbe vonal 
grafikon 
én megszokni 
tőkés munkafegyelem 
lenni két szabad napom 
az elbocsátás réme 
ülni futószalagon 
ő lenni profitom 
én szerezni óriás vagyon 
élet lóversenyen kukkertokkal 
vágni engem nyakon 
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én lenni 
elnökök vezérek 
élet frázisait 
emberbőr kötésben 
adják ki írók: 
nemzeti irodalmak 
generálisai 
én menni könyvtár 
játszani sakk 
ott ülni pavdik 
o lenni cseh 
ő csinálni nagy rókád 
orosz honfoglalás után 
mareuse sartre godard 
morris lakig russell niatzsche 
kepler galilei newton 
einstein poincaré lukács 
marshall mclukan 
pavlik járni száj 
én kapni matt 
király meg két paraszt 
lenin lenni emigráns 
marx lenni emigráns 
joyce musil mann brecht 
bartók picasso chagall 
marx fájni fog neki 
feleség hívni jenny 
rilke baudelaire rimbaud 
mind csavarogni 
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én íenni (külföldön babon 
élet patika előtt kapásból 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnökök vezérek 
én menni külföld 
mit munkaengedély 
kofferban szalonna 
két kiló kenyér 
én menni fogorvos 
ő lenni herr schmidt 
ő mutatni fénykép 
fekete-fehér 
védeni híd sisakban 
hansi meghailni szegény 
gyomor nem bírni 
szög ólom csalán 
esőkukacok 
latrina-banán 
herr schmidt szeretni olasz pizza 
páciens előtt nem lenni titka 
menni nyaralni adria 
szeretni szoknya fokhagyma 
szeretni kövér nő 
szeretni hátul szeretni elől 
halál jönni kelet felől 

en gyáva rezegni nagyon 
váróteremben élet Jégycsapóval 
vágni engem nyakon 
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én lenni 
elnökök vezérek 
szavak kínai falát 
megmássza a halál 
én tolatni utcán 
venni virsli 
ára lenni potom 
nadrágban térd 
vemi vándorbotom 
menni dolores 
sarkon állni egy magyar 
egész délelőtt 
ő lenini menekült király 
mikor bepiál 
ő ülni börtön öt év 
nézni tükörben 
nap hold akasztás itisza-kanyar 
minden reggel őr mondani 
lógni ite is hamar 
ő lógni külföld 
gyalog vonaton 
este félni 
fa susogni be ablakon 
ő kivágni fa 
természetbarátok jönni 
írni cikk 
cikk jönni utolsó oldalon 
ő nem lenni akármi fráter 
ő jönni pszichiáter 

én lógni öröklétben vizes madzagon 
élet csillagokat látni 
végtelenre dagadt lila (talpamon 
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én lenni 
élni külföld élet 
pénz nyelv zászló 
himnusz bélyeg 
elnökök vezérek 
előkotorni megfelelő 
ott ahova érek 
pszichiáter mondani 
relex relex magyar 
nem gondolni mi lesz 
nem gondolni mi volt 
menni alpok menni tirol 
menni oopacabana hawaii 
menni estélyek bálok 
new guineában még élni kannibálok 
menni brazília menni szahara 
moszkva ankara 
menni utcákon vinni plakát 
lenni izgalmas felvonulás 
provokálni járókelő rendőr 
lobogtatni piros kendő 
lenni kommunista 
szó ígérni jó szórakozás 
tortúra-vita 
lenni régimódi proletár 
folt rakni maxi-kabát 
hús nélkül enni főzelék 
moziba nyilvános helyen 
turkálni titokban 
meleg selyem 
mikor senki nem néz oda 
dugni csokoládé pofa 
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én menni plakáttal hátamon 
élet gumibottal jönni 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnökök vezérek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
pszichiáter mondani 
aludni aludni 
ellenség nem lenni 
nem lenni susogás 
ablak fa 
nem lenni cella őr akasztás 
tisza-kanyar 
nem lenni magyar 
venni kutya 
venni 
menni spanyol maliorca 
enni 
nézni bika 
szagolni mimóza 
enni sós hal 
újság nem olvasni 
vecsere veosere 
vaosornya vacsomya 
alonypor alonypor 
forradalomfeszitivál 
szóraikoztatóháború 
hullaaukció csontkereskedés 
elosztás elkobzás 
államosítás osőd 
belső piac(lélek) 
ledolgozás lockout 
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én megúszni szárazon 
éleit honorárisan jönni 
vágni engem nyakon 

én lenni 
elnökök vezérek 
én nem látni sehol határ 
én látni új látóhatár 
én menni utcán 
látni herr halion 
sétáltatni kutya 
túloldalon 
ő jönni messzi india 
lenni szárazság 
állat megdögleni 
ember feküdni halott 
mama kút ugrani este 
papa menni zarándok 
ő menni külföld 
lenni orvos 
lenni villa medence pénz 
víz tej méz olaj 
ő mama kút ugrani este 
ő mama nyolc gyerek 
mind meghalni 
ég hamu gangesz 
ő nem india 
ő új név új passeport 
ő kapni sürgöny 
papa ég hamu gangesz 
ő feleség buchenwald 
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ő feleség ideg máj szív tüdő 
ő feleség myugágy pongyola 
ő feleség kommunista doktor fizika 
ő feleség ő feleség 

én hallgatni ő papol 
élet lassan felmászni zászlórúdra 
lobogni ott nagyon 

én lenni 
elnökök vezérek 
én menni külföld 
mit munkaengedály 
kofferban szalonna 
kát kiló kenyér 
én lenni kormányeltörésben 
ez nem lenni vers 
én imitálni vers 
vers lenni itóosa 
beleülni lenni szivacs 
tönkretenni új ruha 
tócsában találni 
sok kövér kukac 
proletariátusnak 
proletariátus jövőbe vetni horgát 
fogni fürdőszoba 
vers lenni kérdezni: 
bírni el pici egér 
hátán egész-ház 
ha bebújni lyuk? 
én két gyerek 
én motorfűrész 
erdő vágni fa 
én gomba 

81 



én madár 
én különféle vad 
különféle itárgy 
név nem tudni 
délután sötét fáradt 
este kemény szivornya 
asszony lepedő ágy 
clitoris 
rátenni ujj 
nem gondolni kollektív 
nem gondolni privát 

DJUPHULT, 1971 
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