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� Tépõ Donát

Kövérhölgy
Néhányan áthajolnak a drótkerítésen, meg olyan is
akad, hogy hintáznak az elektromos vezetéken, de
nálunk a családban mindig is a mértékletességen
volt a hangsúly .

Én nem mászom meg a lángot, csak diszkréten, nem olyan
nagy ügy léket vágni egy szüfrazsetten, csak itt éppen
eléggé diszlokált már a lét ahhoz, hogy higgyél nekem:
soha nem nyertem .

Mert túlélni tanít e morál, de közben olyan, mintha
megnyesett tizracserjék közt kóborolnál, ahol végtelenre  
festik a fingot, és farkasszőlőt zabálva arra gondolnál: 
már a zene sem kell .

Ha akarod, megharcolok ezért itt, csak olyan fárasztó,
hogy mindennap fahrtolok is egy kicsit az élvezettel,
és ahogy az idő elszáll felettem: acsarkodok az élettel,
míg a Kövérhölgy énekel .

szerenád
régen tankok jöttek ma meg bankok
[végül] az idő szélén az embert utoléri az élet
viharvert rothadó suhancok
ferdülnek az utcán el és dülöngélnek
[még] az álnok hold is egyet kurjant most:
az is kész van amelyik nem is szív



12

ványolt arcukról foszlik az unalom
[testükön] a feledés fénylik mint elixír
aztán odaadják magukat csupaszon
az eszméknek mint mindenki más
[cafrangos] elméjük felfut most furfangost:
kifakad a mérgezett identitás

a kapu előtt az utolsó kurrogó bohóc
megtébolyultsággal szökell fel az égig
szemére szikkad az est szívén homokgombóc
sírnak a csillagok ahogyan végignézik

Söralátétvers
Habhatatlanság

Ma este ünneppel nyit a Beer Bár:
a kérdés felhabzik, hogy mennyit bírnál
meginni? Nem árthat néhány pint tán –
gondolod, és egy Bajor habos mellé csapódsz
midfárernek, hogy egy kicsit szórakozz,
amíg az emberek a péntekből sörmintát vesznek:
a zenegépnél épp eldől egy Belga meggyes,
amott meg a szőke hollandok bolondoznak –
a csaposok aratnak, mert a búzalé száz százalékban
jól megy a meccshez – na ehhez mit szólsz: 
részegen kolompolnak az import lágerek,
hogy minden Világos, és a világ már kerek,
aztán egy barna ír valami kocsmaslágert a falra ír 
fel – itt nem úszod meg józan ésszel: kezed a
korsót húzza, jókedvedet meg egy Borsodi Búza 
sarkantyúzza meg .


