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Fenyvesi Ottó  
(1954):  
Gunarason született.  
Az újvidéki Új Symposion 
folyóirat harmadik 
nemzedékének tagja. 
Tizenöt éven keresztül 
lemezlovasként 
dolgozott az Újvidéki 
Rádióban, valamint az 
irodalmi műsorokat 
is szerkesztette. 
1991-ben települt 
át Magyarországra, 
Veszprémbe. Különböző 
napi- és hetilapok, 
folyóiratok szerkesztője 
volt. Az MTA VEAB 
szervezőtitkáraként 
dolgozik 2002 óta. 
Tizenhárom kötete 
jelent meg, több művét  
németre, franciára, 
hollandra, olaszra, 
szerbre, horvátra és 
lengyelre is lefordították. 
Legutóbbi versesötete: 
Halott vajdaságiakat 
olvasva (2017, zEtna). 
József Attila-díjjal 2015-
ben tüntették ki. Jelenleg 
a Balaton partján, 
Lovason él.
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Tequilla naplemente
(Hibrid önkívület)

#
Jézus-Mária, te tényleg olvastad Tandorit? 
Jaj, neked olyan kifinomult az ízlésed. 
Működik a tudatalatti porszívód, 
a Hold sötét oldalán csak bámulod  
a sok szövegbombázást. 
Dark Side of the Moon vagy mi a túró? 
Megőrültél? Hagyjuk a túlérzékeny nyálakat. 
Különben is ki vagy te?  
Sztalkernek képzeled magad, 
vagy szárnyas fejvadásznak? 
Az már régen volt, az idő mindent fölülír. 
Az évek telnek-múlnak, tömjük a réseket, 
a hasadékokat, mi tartjuk össze az elemeket, 
pedig már kicserélődött bennünk az összes sejt. 
Hát akkor mi is a probléma? 

#
Egész nap ömlik a fekete rokokó és giccs. 
Savas monoxid, szkopolamin. 
Csupa kollázs a világ. Csupa koktél,
csupa édes-keserű-savanyú mix.
Ha gondolod, kidomborítok pár részletet, 
amit senki nem akar észrevenni.

#
Melyiket szereted jobban: 
Death in the Afternoon, 
Absolut Greyhound,
Goldfish House Mule, 
Eggnog Beefeater? 
Inkább kéred a jó kis szutykos naplementét, 
vagy azt a régimódit (Old Fashioned)?
Jaj, de jó, hogy egyáltalán. 
Mintha nem is ide tartozna, pedig nagyon is. 
Fogalmad sincs, mit kellene csinálni. 
Hagynád, hogy mindent elnyeljen a feledés? 
Aztán meg jön a sok bélpoklos mutáns, 
mocsárba ragadt kentaur 
napszemcsivel és izompólóban. 

#
Istenem, araszoljunk egy kicsit vissza, 
nézzük csak: folyamatos jelen, 
melyből rögtön múlt lesz. 
Öt langyos után jön egy ismeretlen 
tektonikus sötét agyrázkódás. 
A többiről már mindent tudunk. 
Tök jó, szeretjük ezt is. Jaj, de érdekes, 
meg minden, ami majd jönni fog: 
Tequilla sunrise. 
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#
A történet tovább folytatódik, 
az összetett mondatok egyre zsugorodnak, 
a virtuális világ tempója csak egy 
szóba tömörített gondolatot enged már meg. 
Tényleg ennyire súlyos lenne a valóság? 
Tudod, a sok elmaradt tornaóra miatt. 
Hogy mondod? 
Okker négyzetgyök per dögtemető.  
Shine on You Crazy Diamond.
Te teljesen őrült vagy!!!  
Képes voltál, képes volnál letüdőzni 
ezt az egész lepratelepet? 
Mindenfelé csak műanyag-kosz, 
száll az atom és a lepedék. Hallod? 
Én semmiféle vegyi anyagra nem vagyok nyitott. 
Szóval nem jöhet szóba altató, meg gyógyszer. 
Ja, és sör se, érted? Csak valami természetes cucc, 
mert én környezettudatos vagyok ám! 
Öntudatos vegán salabakter. 
Védem a környezetem, a szellemi libidóm. 
Azzal a pornográf talicskával meg majd kitoljuk 
az éjszakából a disznó fejét és a sok kolerát. 
Ez egy ilyen hibrid önkívület, hip-hop paradicsom, 
belénk gabalyodva idegen létformák. 
Agyat és belet mosnak. Nyomják a hipót, a ricinust. 

#
Nagyon várom, hogy majd jön egy raj helikopter 
és lebassza a napalmot a köcsögökre. 
Tele van a tököm az ufókkal! 
A punk nem halt meg csak egy kicsit alszik, érted!
Jézus-Mária, te tényleg olvastad Tandorit?
Gondoltam, a végén fog maradni idő egy fagyira. 
Hát nem fogott. Most kurvára mennem kell. 
Jaj, ne haragudj, de szarazene.


