
olajos pislogású mécses
ellágyuló gyertya
kezes lámpás
központi világosság

fehér akár a pólya
gyolcsa kötésnek gyásznak
ragyog a virrasztóra

központi világosság
kezes lámpás
ellágyuló gyertya
olajos pislogású mécses
kemencefészekben fiókparázs
vörös-fekete tollú vadmadár tűz
korhadáson lidércláng
kőből szabadult szikra

cserélt fény
változó hold
fölötte örök csillag
virraszt a föld fehéren

KÖRMENDI LAJOS

Sárkány, királyfival
(első feje monda nagyapa hangján)

a madárfészek lakatlan,
a föld vetetten,
csontig soványodtak a házak.

szekíroz erős zord hideg,
puskákból ólomrigók fütyülnek,
varjakkal takaróznak a holtak.

(második feje monda apa hangján)
ha megőrizne
egy asszony,
egy gyermek,
egy vén fa,
vagy egy dal.. .

de csak őrök,
csak szögesdrót,
öntöttvastél.
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(harmadik feje monda fiú hangján)
glédába rakott katonák.
megHALT moloch.
hurrá! aki fél, süket:
téVÉÉRt üget egy kőműveskanál,
retyerutya-offenzíva a harács-helyeken,

de a szent SEBestyén amatöRszínház
szívóskodik: uraim, csak javulásveszély!
persze egy VERslakó móresre inti
és minden gomblyukba szalonvigyort

TŰZ,
hervasztó hülyesÉGEKkel trik-traktál.

(negyedik feje monda barát hangján)
paprikáscsirkeszépet álmodok.
az OTP röghözkötöttje vagyok,
korán fekszem és nem lánnyal,
in flagranti
testemet az elmúlással.

(ötödik feje monda anarchista hangján)
hitpapagájok, csigapionírok,
vitrinharcosok, nipp-forradalmárok,
lakájmerészek, libériás hősök,
pihepárna-jobbágyok, machianovellisztikusok,
uniformistöltelékek, hadminisztrátorok,
magatartásprognózisok, mosolymanipulátorok,
gondosan becsomagolt potrohok,
viváthallgatások, hozsannatekintetek,
zsombékos testek, abált arcok,
molylepkefogúak között ha
felropoghatna szívem
akaratatatata...

(hatodik feje monda ifjúmunkás kórus hangján)
szemünk mélyén sötét rajok —
vándormadaraink: bajok,

dá dá dudu dá . . .

nagy szövegben kis csibészek
gőgrongy mögül megítélnek.

dá dá dudu dá . . .

ettünk, ittunk, dongásodtunk,
dudáló vihar lett hangunk:

hitünknek néhány kis
Onasszisza

kövér házakban is
Júdás fia!

dá dá dudu dá . . .
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(hetedik feje maga a királyfi)
bizony, bizony mondom néked,
sok a te bűnöd,

(levágá első fejét)
zsebeidben fillér,
gyomrodban fekély...

(levágá második fejét)
bizony, bizony mondom néked,
sok a te bűnöd,

(levágá harmadik fejét)
lukas a cipőd,
zsebed, markod . . .

(levágá negyedik fejét)
bizony, bizony mondom néked,
sok a bűnöd.

(levágá tötödik fejét)
te Brueghel képén
elölről a harmadik vak.

(levágá hatodik fejét,
de a sárkány fejeit újranöveszti,
a királyfi újra sarabolja,
növesztem sarabolom, növesztem . . . )

Öreg paraszt
Szemében keresem hazámat.
Rám néz: rovom a fényéveket.
Milyen messze van tekintete!
A Holdat jobban ismerem mint.
Sziklává fárad.
Arca leletkövület.
És ott, a homlok alatt?
Üreg. ü reg.


