
Szokásos kezdet

  annyit tudtunk kiolvasni belőle hogy lazarus 
  lehet a szindróma is de tudtuk hogy sok 
  mindent jelenthet valaki megszólalt hogy 
  miért szent györgy talán jobb lenne se vicces 
  nem volt se humortalan ott a sötétben mégis 
  együtt kacagtunk de a lényeg hogy annyira 
  nem érezhettük végül fontosnak mert lassan 
  minden tabletet laptopot kikapcsoltunk és 
  az egész kókadt társaság elaludt a dzsip 
  behajtott egy döcögősebb terepre éreztük is 
  ha félálomban ugyan hogy valami homokosabb 
  elhanyagolt úton haladunk már és akkor 
  kezdtünk el valamennyire éledezni amikor 
  a sofőr berakott egy kazettát mi román nyelvű 
  mulatós zenének saccoltuk és alig akartuk 
  elhinni hogy kint még mindig sötét van

Olvasmány

mint mindig akkor sem a lényeg pusztán a nüánsznyi 
részletek foglalkoztatták nem a felemelkedés konkrét 
stádiumai hanem inkább a szakaszok közötti apró 
összekötő pontok nem a megvalósulás hanem 
a kapcsolódások a terciumok a fára függesztett szavak 
betűi közé ékelődött kopár erezetek ismerte azokat 
a jeleket és egy ember gyermekét akitől ígéretet kapott
és a távolból is végig csak azt várta hogy a leereszkedett 
piszkos felhőkön áttörjenek az elhagyatottság hangjai és 
pont amikor a legerősebb volt benne a remény hogy ez 
megvalósul akkor húzta magára minden a maga némasága 
kapucniját és nem foglalkozott már a pár perce olvasott 
újságcikkel azokról a nagyváradon eltűnt diákokról 
az árokban megtalált terepjáróról amit teljesen 
kilyuggattak a golyók a sofőr állítólagos alvilági
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érdekeltségeiről akit megtaláltak de csak őt és alaposan 
kitekert nyakkal a tervezett kábítószeres leszámolás 
gyanújáról azt pedig nem is sejtette hogy az eltűnt 
fiatalok éppen őutána kutattak mert egy idő után 
minden információ túl pontossá válik a nyelvi 
meghatározások formális szintjén

Ekténia

kihalászta a szemüvegét egy tál forró bablevesből 
keresi a testben elveszett névelőket az egyetlen nőt akit 
valaha megérintett lekaparja a der-t a csontos bokákról 
kisimogatja a hajából a pókos das-t az elgyötört androgün 
letaposott he-je és she-je már mélyen a földbe gyalultan
kiáltott és lazarus erősen süket volt minden szóra olyan
a közelsége is jellemző rá a remegő sziklák érzik ezt 
amikor tudják hogy közel van már a hegyomlás ami 
elsodorja még a képüket is végül így történt hogy 
lazarus torreádorokkal álmodott vágtató véres 
bikákkal de nem volt muleta sehol és reggel hiányt 
érzett a bordájában tehát a nő elkészült képre is 
hasonlatosságra is he or she és der die das

Bemenet 

abban a pillanatban nyomott el egy cigarettát amikor az első 
golyó a terepjáróba csapódott megint azt a szörnyű szúrást
érezte a tarkójában és lazarus ocsmány szavakat látott ahogy
az ablakán át hömpölyögnek a kis parasztházba jajok és jajok
trágár köntösben lebegtek a föld felett de ő nem tehetett semmit
megint vért ontottak érte megint indulnia kell és ő már sehol ezt 
a sorsot gondolta még a húsz földinek vagy a cethalak legigazabb 
gyomorlakójának sem de így kell lennie gyújtott rá megint mi ez
most rászokóban valamire de azért a hírekbe még belenézhet
hogy időjárás hogy legalább egy karambol de semmi egy interjú 
az arc se a név nem ismerős tényleg a maga ura kell hogy legyen
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I. óra

        és ezek a döglegyek
        minden éjjel
        megkörnyékezik
        lazarust
        a korgó gyomrot
        a szabálytalan emésztést
        a tompa szellentést
        mindent
        a halk szuszogást is
        hibátlanul érzékelve

II. óra

     nem volt ősz de azért nyár sem
     késő délután vagy korán reggel
     bágyadt szonettidő repeszekkel
     és a tüdőben ketyegő cafatokkal 
     csak ennyi maradt érezni hogy
     telik hogy múlik valami és már
     nem az van ami volt de ez sem
     idő csak a tántorgás a küzdelem
     az éjfél legsötétebb palástjában   
     meg nem csúszni a római vérben
     és aztán mégis aztán csak azért is 
     hassal végig egy hosszú folyosón
     háton fekve meredni a kupolákra
     ahol két nagy húsgombóc pislog
     miért közelednek a szaftos spagetti
     csápok belőlük hová tűnt mindenki
     és miért is nincsenek évszakok kint
     mi ez a szám mert ő ezt nem ismeri
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