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Farkas Arnold Levente 
vagyok. Ezerkilencszáz-

hetvenkilenc január har-
mincadikán születtem 

Nagyváradon. Gyerme-
keimmel és feleségem-

mel a Szentendrei-szi-
geten élek. Gyermeket 

még szeretnék, feleséget 
már nem.  

Nem tudok sem írni, sem 
olvasni, de szoktam. Toll-
forgatónak rossz vagyok, 
ám szerfölött tehetséges. 

Álmomban többször 
jártam a Hóvirágok 

terén, a valóságban csak 
háromszor.

Szeretek eljutni a mon-
datkezdő nagy betűtől 
a mondatzáró írásjelig. 

Néha sikerül, máskor 
azonban másra gondo-

lok. Most elviselhető. 
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, a név,
nonverbális, szigetmonos
tor, tizenkilenc március öt,
kedd, erdőben ér véget az
út, az áruló pénze koppan
a fogadók asztalán, kút mé
lyén kavarog álmosan
hömpölygő homály, érde
kes, de nem ez a megfele
lő kifejezés, engedelmes
czellafalak őrzik a nő

olyasféle, pócs
megyer, tizenki
lenc március hat,
szerda, miként a
gyermek a valóság
miatt, fekete és
fehér érzelmek kö
zött, czigányokkal
barátkozott a tes
te, elsírja magát
a lehetősége, mert
a bot végére ma
dzagot kötött, já
tékhal szájában véd
hetetlen matt, esik

reménytelen, pócsmegyer, ti
zenkilenc március kilenc,
szombat, már csak a megszü
letettek czibálhatják meg a
csönd hangalakját a víz a
latt, a név, ami valami más
nak a jele, a sötétséget el
nyeli, be kell kapcsolni a
szégyent és a tévedést, a kö
vetkező évszak elmarad, ám
ezt a hiányt pótolja majd
hiánytalanul a hiánypótló

wudurum,
pócsmegyer,
húsz február
huszonöt, kedd,
ezt a verset
nem én írom,
ha túl drága,
olcsó nagyon,
illedelmes
levélhullás,
őszbe fordul
az idő
árnyéka
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, ha mégse névtelen,
márk szerint betlehem
ben született látta meg
a napvilág a fel nem tá
madás, szigetmonostor, ti
zenkilenc november hét,
csütörtök, a tévedés nevét
megelőzi a tévedés előzi
meg, bélben az esztéták
nyugodalma a látszat a
játék, meztelen sivatag
táncol a lélek, kenyérré
változik a lélek háta mö
gé az idő alázatosan al
szik egy töredék, valóság
valóság valóság vessző
valóság, halott az ég ég

máté szerint holtak kö
zött a fel támadhatatlan, 
mint az égi jel, pócsmegyer,
tizenkilenc november hat,
szerda, ami a földdel el
vegyül, legyen látszat a
név, ha mégse névtelen, a
dolgok természetéből pedig
természetes dolog követke
zik, ha a teremtmény
teremtőt teremt, szövet
séget köt a fent és a lent

unalmas, pócsmegyer, húsz
január huszonnégy, péntek,
a forma a ti dolgotok,
ha az okozat és az ok
összevissza elcsámborog,
a jelhez jelentés tapad,
levedlett kígyóbőr ragad
göcsörtös faágakhoz, vad
lehetősége ez annak,
hogy a látszat a látszatnak
látszata maradhasson, vak

máté szerint garázda
vidéken megszállottként
tengődünk mi ketten,
szigetmonostor, tizenki
lenc november öt, kedd,
aztán jézus kiűzi belő
lünk azt, amire nincs
semmi szükségünk, felöl
tözve ülünk lábainál

márk szerint a szavak
nem érnek semmit a sza
vak, pócsmegyer, tizenkilenc
november négy, hétfő, a té
vedés nevét a tévedés elő
zi meg, aztán a meztelen
test kezében marad a
lepel elmenekül, félelem
és rettegés, a város ut
cái éjszaka a helytartó
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üresen, pócsmegyer, húsz ja-
nuár huszonhat, vasárnap,
a világ vége, gondolat,
ha tér és idő elmarad,
a nyelv szájpadláshoz tapad,
nem beszélnek az angyalok
arról, amiről hallgatok,
talán éppen a csönd vagyok,
megelőzöm a teremtést,
lerajzolom a szenvedést,
a sebezhetetlen sebészt

étterem, szigetmonostor,
húsz február hat, csü-
törtök, az étlapon
a test kenyér, mellette
áll, hogy mennyit ér,
ha integetnek végtagok,
a feltámadás elmarad,
emészd meg halkan ön-
magad, majd összerak-
nak angyalok, borravaló
a kárhozat, a néma
csöndje mosogat,
a harag napja jóllakott

vénséges, pócsmegyer, húsz
január huszonnyolc, kedd,
vénséges vén a múlt kútja,
tükröződik abban arca
annak, ki a kutat ásta,
nem érez semmit a halott,
örökkévaló angyalok
úszkálnak, miként a hal ott,
ahol arca tükröződött
annak, aki megfertőzött
tévedés és hiba között

szentképes, pócsmegyer,
húsz március kettő, hétfő,
szerettem volna némi
pénzt, persze a tavasz
megelőzi gondolatban a té-
tova tél nevét, a hiány,
idézi az egyik kínai
a másik kínait,
olyan, mint a bölcsesség
a görögöknél,
látszat és láttatás

muhely_09.indd   20 2020.09.24.   12:11:03




