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Húrtalan költo
póTLÁS THEOPHRASZTOSZ KARAKTEREIHEZ

Patriotism is the last refuge of a scoundreL

(Dr. Johnson)

simamodorú mozdulatgömbölygetG; könyöke-behúzó,túlontúl szolgálatkész
elGzékeny kacajjal a csattanónak elébemer.zó

áhítattal gazsuláló, önfeledt hunyászkodó. Vérfagyasztó teroszm1séggel - va.
kondolefurakodással maga-ellrefurdancso/ó, eltökélt végzetének fOldaJagútján

irodalmárnak/bölcsnek/gurunak; levitáló szentnek/költónek/hazafinak-
akárminek, csak nagyon.nagynak

nagyon-nagynak és rendkívülien; ésmindenképpeniséges mindenáronsággal,
csak legyen

--- de lélmuveltségéhez féltehetség, és a tehetség hiányzó feléhez munkaneu-

raszténiapárosuL Mitévo legyen?! .

halálraváltan felrémül' itt jár "az emberéletútjának felén" és sehol semmi.
Hamar! A kötet! A kötet! Legalább egy legyen - a sovány/ea, jelentkezo kötet! A kö-

tet, leadni névjegyét!.. . .
"elsókötetes költonek - én, holott százkötetes Életmuvel volnék, amilyen adós,

olyan viselos!"'.

felháborítónak ialálja az Utókor közönyét Nemlétezo Életmuve iránt, ugyan-

akkor hangosan felsír, ha a rámért méltánytalanságra gondol: a Géniusznak hogy

így kell elsenyvednie...!

még vastag abban hunyászkodik, megkettozi gazsulálásait, és azzal fózi le ve-

télytársait, a túlnyalás normájában, hogy még Izlésesen csinálja is, mivel a fortélyos

felkapaszkodás üyen istenáldotta muvésze ---
végezetre sikerül Életteroének egyik (a kisebbik) fele. Megkapiaita; de amire

olyan sokáig ácsingózott, most beleülhet a Fo Aparatcsik székébe; s azontúl már

nem ó a köz-slapaj: ó a Fó Aparatcsik

azonnal, de valami.nagyon-azonnal, hogy jobban üstöllést már nem is lehetne:
vélnéd - kicSerélték

megváltozik
a finomkodásból goromba pokróc, az imára álló ájtat-szájból trágár öklendék

kiómlónyílása lesz. A beosztottjaifJal "jól bánik": akár a kapcájávaL Atyailag rúg
beléjük, és akit észrevesz azzal, hogy tunikán bál/entette - annak az kitüntetésszám.
bamegy
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azontúl beletemetkezik az aktatömegbe, hogy ki se látsszék belole, látástól-va-

kulásig. a belezsibbadásig robotol és azt játssza a világ eltftt, hogy

- hogy ne is mondjam:

- temérdek a dolga/ki se lÁtszik a munkából/meghalni sincs ideje: hát még

halhatatlan muveinek meg{rtÍsára

- mit? még hogy ".icMt szakítani"" Hát lehet odáig alázni a Halhatatlan
Életmuvet, hogy hivatali idtfbGl .szakított" mellék-ido'ben, két hugyozás között:
holmi pótidóben jJTÓbálkozzéka titáni lángzseni a Múzsa megidézéséveL..rI

Igy, hf!gyemagánfelhá~ sikerült eltorlaszolnia maga elo"'lRoppant
Irodalmi Éktteroét, csak felmorzsolódni tud és már munkaneuraszténiája sem
a régi. Az egyik ilyen morzsalékfélóráNn mi ötlik eszébe - mi nem (az, ami ilyen-
kor minden féltehetségnek eszébe jut.~ hogy a költ8nek, ha Hazafias, sok mindent
megbocsátanak; sót, fogyatékosságait számba se véve, még magasztalják is, Kiszíne-

zik sorsának "hányatottságát'", végzete ,mostohaságát. és a babérkoszorú mérték.
vételénél duplán számítják a .Bujdosás Eveit.

. . . azontúlírt .

írt.írdogált azokban a mcrrzsalék.idtfkben két hugyozás között, a kihúzott hi.
vatali fióknak,amelybe uzsonna-doboza mellé rejtette: néhány amolyan Apróbb

Egyebecskét,jobbára Dibdábságokat, részben az Elsiratott Hazáról, részben a Hon-
fibúról, részben a Huségben Megedzett Lelki Nagyságrál, mely hogy az övé, hozzá

nem fér kétség.., Mi sajna, hogy fülhasgatóan csürüszkölnek.csikorognakeme Csi.

nálmányos Zengzetek- és Magasztos Másodlagosságoli: .ami bennük jó, az nem ere-

deti,ami bennük eredeti, az nem jó. - s így azután az egész sO'Uányka Életmu-Pak.

saméta, akárhová rejtette, a szigetomJgban Dr, Samuel Johnson szigorú tekinteté-
vel találkozott

hazamenekítette át a Honba, amely sok mindent megbocsát és értékelni tudja
a keményvalutában érkeztf Honfibút (így húzza cigány is:"Az igazi Haza-Nagyja /
minden pénzét hazaadja"..J

holtában szeretetlenség vette körül és ezernyi jóbarát kiáltó hiánya. A hivata-
los protokoll parentálta. csak, elismero1eg, mint családapát, mint embert, mint va-
sárnapi sporthorgászt, mint jeles költot éspáratlan Hazaffyt . - -

emléke álmomban sejöjjön elo

Boltos

botlogolok küszöbénél
elakaJa lábam

h l I kái'""ez se uzza mar so g
- gondoljamagában
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SZiÍnakozna - tk ideje:
se szíw se /eeáw

sose látta mig ~gát
idáig öregedve

A bátor Meditátor

..

neá'lJeS-rút setétség patlrJnyos sikátor
mit keressen erre bátor meditátorl

amit o mondhatna - erre úgysehalljále

ágyazná meg inkább gy4rött fejealját
errejár - Vén Templom -Nyit'fJtI tWl -BeÚfJed

ürespadsortkeresnemazüd~t

felnéz a szentképre arany foglalatra
- imája se sincsen nem hogy foganatja -

, [nézpápásmisérezúgó áradatra
karingét stóláját o már átaladta

püspökénél fekszik Ieuks és memorandum:
nyugdíjaztatásért esedezofantom

ácsingóznak arra -kérik apaplakot
m~bm~tm~~tsJ~Jve~~~

üve el nem CSámtJl hová el nem baktat

házasodnak kúmak bognek borozgatnak

mit görög a csonthúskas ördögszekérm?
a/átakaroclni sincs bmne szemérem?

világ-dgányuásár - mindegy ki kit árul
látó meditálás kapuja kitárul

zsírpúpja a teljes idGtérlét.iszony
kispapmedi~ a sella curuliszon

o már csak hamwiba-dermedt idegzsába:
ez égetnivalóval - beleaz umába

s azt mint Herakleitosz javallta goromba
szerrel - umáját is: rá a trágyadombra

ne legyen lennie -módjai hadilábon
velunk ne állhasson erre ne móráljon -

többet volt mint kellett légyen eddigelé:
oda vele -Mínosz s Rhadamantisz elé
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Bag()ly

.mitrlÍmAt is miná-TJzhatom

",mm isbányom-wtem:
r4ÍmwU Bago'y ábrbAtom
spi4spölm wlló termetem/

ez a széle a pi4spökszéklm
támlás liT"'" trónom néklm

ha ki jámbcrnJgjeliNl
támlás trónomIM beJéiil

fáánt falhat 'Ufldk4ntölhet
wJonerdón püspökö/het

légyen bár Fidu-SzegInye
SZÁZótvara-s keleWnye

minden bajbólkikúTtÍlW
HL! .!'L-
UUJ'4tteszem aTanylAWll

mosom Ieenem meginstáJlom

nyittatomnélei IeincstáTam

/áJJn cifra gúnyát fIÁlaszt
ezÜStszÓTÚszamartÚl4le

aranycsótÁTtl-s úgy-patleolw
- Donatiót mondok tol11M

gyón és áldoz - fJárja Ostya:

lészen EwM FGprépostja

s \Ígyan tér megprebendáfJal

Bagoly Püspök áJJásáfJa/'

Bagoly Püspök szeme lángoL.

mindent lát az éjszak4bó1

güli4z Bagoly Sum-kigúfJad:

. jámborodiledám ésdúwd
útját szegélyezik ahol .

szegény hazaszamaragol

angyal szJrnyAIe csattogása

elwgyiil a huhogásba

.sok j6bt kit "km uttél
s éjjel kit rámterjegettél
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köszönöm a. véáó~myat

Bagoly Pispöle á/Jw.J/J/4k

szememmel az égpalláson
nem is lehet bántódásom

ha ki szárnyas suhogást hall

éji bagolyhuhogással

tudja: léptét te wgyázod

isten tartsa Bagolyságoá
ki nárdussaJ leentedlábam:

püspöleölj az éjszakában»

szá# az ének szól zsolozsma:

ott mén ErJó Fóprépostja
rengetegsig setétjm át
hittel kántál Antánténát
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