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TAKARÍTÓLÁNYPOR AVAGY KIS ALANYI

NYÚLCIPŐK

(én mostan)

már egy hete csak a papára gondolok
mert én elviekben gondolkodom abba
születtem ó elvi sík légy velem
amikor eljárok – a hivatalban (ollé!) és a
járdán – srévizavé majd ismét merőlegesen
és belül legbelül közben gerjedek– ó! mi
az?! ja! az öröm – ochh achh az erudició kéje
a mámor és a söröm belecsiszol a létbe becsiszol
belecsiszol létesszenciámba holott én
hányaveti vagyok konok kis úr karmolok
a körmömmel nézek a szememmel és a
fogammal harapok és az előszobát is
föltörlöm ha kell mikor a takarítólány le-
bomlik és a kövezeten szárazon és por-
szerüen elpereg ha kell mint harcos por-
partizán bátran fölseprem a takarító-
lányporszemeket alanyi kis úr fütykölő
kandúrmajor aki – nahát! aki talány is
talán és kissé élvbeteg aki – nahát! aki
vagyok: rögeszmés serteperte alulkevert és
galopp miközben naszgem és nem enni én
megunni banán inkább élni én egy
baobabfán hol napszütész és bao és bab
és fa is (valahogy így ilyenféleképp:
lenni se miközben vagy is)

ez
most itten egy ilyen elvágyódás
ráébredés most mint aki föltétlenül
megcsitul és elinog és nem esküszik
hogy nem esküszik csak eperről álmod
miként a renyhe habverő álmodoz csupán
amiként bérczi vidékről az ellapult
utczakő

• (Jöttem a gang végéből hol
álmodoztam bambán és merőn
egy afrikja-hullott elárvult
transzcendens rúgójú heverőn:)

ilyenkor
jót tesz egy séta a fürdőkádban

csillogó palackzöldek mohaállatok és
mikroszkopikus bálnák között ó én
már csak kádban bálnák közt halni
meg hívó szavát messzi századosnak
mert ilyenkor ez már egy állag egy
ilyen állagszerű lét ami ázik mert
ázalag – nahát! ez az amiről szó van
mert valami mégiscsak történik ott
belül a szóban hát valahogy így
ilyenféleképpen

letöröm
és bele

és ledöföm ezt a kis szar alanyiságot
hol régi dicsőségünk késel az éji
hommage-ban én kiáramlok hengeredek
felzúdulok elmerengek és – borzongok:
huhhh! visongok: ííííííí! kiáltok:
a büdös francba! hagyjátok békén a
postaládámat HEALŐ HÉ POLISZ a
büdös francba a törülközővel a
meztelenség csak az nemesít meg a
czél a m

ki azért van mert tökkk-
életes és azért az hogy ne
nyikorogjon semmi és semmi se
legyen olyan szögletes mint a m

ki
nyikorog ha bárszék mert rossz a
lába és nem élvezi ha ráülökkk

na
mondjuk legyen ez mostmár egy ilyen
befejezés-téma lerohanás-téma olyan
wégszerue mint a dablöjú – ejtsd aranyos
Sirmentén nyelt ö-vel – legyen most
dicsőség és elmondás legyen most ez
a szöveg achilles-ina legyen egy ilyen
fürdőkádszerue-ima a'miben mohaállatok
bölcs kádi madarak és lefolyó-léthe na
igen kis szar alanyi szöveget ledöfni nem
jó de finom najó akkor most itten lefolyik
és kész
wége
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Kerka és Lauz vacsora után

30


