FENYVESI OTTÓ

Maximum Rock and Roll
&
Vadnak születtünk.
Acélnak, vasnak,
ólomnak, higanynak.
Dunáról fújt a szél.
Vadnak születtünk.
Pénteknek, keddnek.
Szerdának, hétfőnek.
A múltból előbukkant
egy névtelen, néma töredék.
Dunáról Tiszára.
&
Jó reggelt Kreutzberg!
Indul az underground!
Dereng a hajnal a sugárutakon, a diadalíven.
Errefelé nem a gólya hozza az identitást,
a könnyek nem számítanak.
&
Időnként jön egy villamos.
A sarkon furcsán dülöngélnek
az emberek.
Tumbling Dice,
4 giga Blue.
Ölelj magadhoz, mert
kell a bizonyosság!
&
Kreutzberg, U‐Bahn.
Nap süt, mint a régi versekben.
Tombol a fény a struktúrákon,
kamaszkorunk legszebb mellein.
&
Isten hozott testvér, a kómába!
Isten hozott a hetvenes évekbe!
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tiszatáj
Vakítón csillog a bakelit,
ezerkilencszáz‐mittudoménhány.
A hengergyárban vadul dübörög
a Velvet Underground.
&
Ég a lábam alatt a talaj.
Mindjárt indulok érted,
vágtatok szilaj paripán.
Heted‐hét országon keresztül.
Ezerrel Manhattan,
New Jersey, Pennsylvania.
Megyek, máris indulok,
te, zöldszemű mohikán.
&
Alkalmi vacsora:
kéksajtos burgonyasaláta zöldsaláta fészekben,
fokhagymás sertésdió forrázott parajjal és
francia rakott burgonyával,
francia palacsintatorony
konyakos narancsszósszal.
Elfogyott.
&
Sorokat találtam benne aláhúzva:
Milánó, hajnal. Átzötyörög a Cincinnato téren az ódon narancs villa‐
mos. A roppant kövek közt: zötyörög. Aztán az aszfaltba ágyazott sínen
már: suhan, tép, húz. A zötyörgés a jobb.
(Tandori Dezső)
&
Közben besötétedett,
a tenger felöl érkező szél
elcsendesedett.
Nem tudom, mindez mire vonatkozik.
Egykor csodálatos szavak keringtek erre,
de már sehol sincsenek,
az égen halálba zuhannak a csillagok.
Florida, te, paradicsom.
El innen, el.
Repülni a mocsarak felett,
Crocodilus Fortuna Vulgaris.
Hot, hot, hot.

2014. április

5
&
Gyere, érezd a zajt!
Honky Tonky.
Nézd, ahogy a férfiaknak táncol
a Blue Noise‐ban.
Kebleit befedé kezével.
Jöjjön, hát minek jönnie kell:
Honky Tonk Woman.
&
Vadnak születtünk.
Élni és meghalni Berlinben.
A sarokban Nina Hagen sikoltozik:
dzsánkik, kurvák és stricik.
Heroin. Halott virágok,
orchideák.
Túladagolták az élet utolsó cseppjeit.
Iggy Pop egy náci lányba szerelmes.
&
Nincs mentség, nincs visszaút:
menni vissza‐
vonhatatlanul.
Zene és Je t’aime
menni föld alá,
mindenestül menni pokolba.

„

