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GÉCZI JÁNOS

[1000 naplemente]
16.

lebontja magát sfelépül
nem múlik el a titoktalan város

belengi az akasztódomb mentaszaga
beborítja a palástja
mennyire leszünk ellenségek
száz év múlva

valaki bátor olvasmányában
amelyben amúgy csak
a klorofill-b leheletu házak
a macskafojtófüvek
a könyvtárbúzu nyitott könyvek
egy kimarjult vonalú
12 pontos ant. kuro times T

17.

a nyugodt regénylakókkal
majd akkor találkozol

ha magadat is kiolvasod
kifogyasztod
a dobborös teto alatt
a rákóczi utca ötbol

amúgy minden marad
- miként a hosi igazságtétel
betorkollik a hazugságba -
versprózában

ahol kerékpárosok és zsaruk
mutatványosok és tátogók
külön s mosolyogva

18.

babits pálcája
nem tudja visszatoloncolni
a kakukkfüvet a kakukkfube
a danaidát a danaidába
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csak vezényel
rossz a zenei hallása

hangsúlyozottan ritmizál
rigU a jelleme
hisztériásan áriáz (hosszú magas cé)
elégedetlen a mozgékony pálcaléttel
a mutató névmások felett
babits szeretne lenni

19.

ez a részproblémás írás

novella s nem regény
pedig a regények most jönnek
hallom túsarkú cipo"kkopogását

combbelsók harisnyasurrogását
brutális szájak cuppogását
ahogy nyelik az asszonypálinkát

szörnyetegek a regények
szétszerelik a kort

nem rakják össze
jelentik ki a részproblémások
amúgy pedig metafizikus mindegyik
akár az elso szerelmi csalódások

20.

üdv lengyd balázsnak

a vers puszta szörny
nemképes
konkrét kifejezésként lenni
visszatartja a magját
holott szétomlik

o a szörnykonglomerátum
ebben különbözik

a nyugatosoktól

az újholdasokt&l stb
hogy holnap mennyiben
nem akarja tudni
a versek sorsa

meghal(l)hatatlan
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21.

a falvédo mögött

bárha szégyenkezve

mindig felébred
szállni kezd

pirosnagy labdaként

fel fel az égig

a családi napkorong

kijelöli
a reggelizés idejét
gyujti a kutyaszort

befészkeli magát
aritmiás deruvel

a kemény lenvászonba

22.

tetováláskontúrú

kék undorral lesz

nagyobb tömegu az életem

reggelente
ahogyfélébren

hajnalhomályban tapogatózva
belelépek a költeménybe

a padlón kizárólag

hal alakú foltként terül el
lúdbórzik s vár

más dolga sincs
mint a szenvedés
mint a szenvedés

23.

árnyékát még nem érte utol
októberi burkában

hintázik a barna mag

ahogy hintázik a vár/okon

a gesztenye s a napsütés

a salakon motor fut

dalban a nyaralás

iszalag nyújtja magát
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az árnyéktól visszariad
miféle párbeszéd ez
az olaszbástya kilenc
veres köve alatt

csak a hangom ami hallható

24.

toporognak a várfalvédóversek




