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Kinek? K. I.-nek valamint T. L.-nak

valami mégsem stimmel ha egyszeriben szabad 
elszólnom magam bár szabad szemmel is látom 
ami előre az most hátrafelé halad 
s mint sliccen át felmered előttünk bizonyos zátony

ebben a városban minden olyan furcsa 
már fogy a fagy az égbolt oly igen szomorú 
ebben a városban minden olyan s húgyszag 
már fagy fogy az égbolt a velünk egykorú

egy köpködő ablakán tükörtojás csap ki 
kint nem szűnőn dülöngél locsog a város 
aki bent van másra sem gondol: csak ki- 
és elfele innen -  levegőn lenni kevésbé káros

s miközben imbolygom lázadó kobakkal elfele 
mint ádáz kártyacsatáknál -  ismét az látszat csal 
netán markomba lüktetne szerencsém szerecsen alfele 
nem vagyok több nélküle: száraz hal

por permetez akármerre lépek könnyek kopognak 
mély sebeket sütnek kézfejem zománcán hoznak 
vagy visznek felismerem ez a mai ugyanolyan rossz nap 
nem feledem származásom emlékeim noha foszladoznak

egyszer-másszor győznek a költők de csak 
a vadparaszt a kézműves a kisipar csuklik 
meg a buja munkás ha fogytán a ketchup 
és a szósz s mint a colstok mert teheti összccsuklik

járkálunk ahogy a kísértetek Európa-szerte 
szent hajszára szövetkezünk hajszálra így 
magasztosulnak érdemeink -  ha kiérdemeljük persze 
vigasztaló, hogy józanon fogant e frigy

világ és alvilág termékeny szerelme hangtalan 
léptek az olajon így fest amikor olajra lépnek 
váratlanul pedig várat magára kivillan az alany 
ocsmány képe -  tűnhet szemünkben ez is néha szépnek
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szódavíz serceg valamely hullahalovány reggelen 
s fülemben harangnyelvként vergődik egy hangya 
tessék boldog hencegésnek -  a kérdést falteszem: 
akad-e kinek enyémnél kisebb a rangja

a munkások is de csak egyszer-másszor 
hívei lehetnek elvont anarchiának 
szervezetten bedőlnek mint roggyant házsor 
óh istenem tekintenél bár fiad tékozló fiának

miként a kivénhedt kísértetek vonulnak arra 
és aztán nagy hirtelen leereszkedünk a mennyből 
úgy teszünk mintha kapaszkodnánk föl a rozoga falra 
kiúszni kéne kiúszni legalább egyszer még e szennyből

egyre zaklatottabb költeményeket írunk ez rá 
-  vagyis hát ez is -  a példa felülmúljuk 
a maga nemében felülmúlhatatlan Pound Ezrát 
s megfeszülve napi olvasmányainkat bújjuk

föntről aki lefelé nézelődik korántsem láthatja 
velünk, hogy itt mi van közibénk valami beékelődik 
mint a levegőt a trágyabűz az eszmét áztatja 
a rög -  mit hirdetnek hirtelen közéleti blődlik

magán kívül álldogál az ajtóban egy proletár 
fejet hajt előtte fesztelen Groucho képében a Károly 
eszméletlenül elhever, hogyha mer nem csatorál 
félszegen nyilatkozik immár a máról

tetten ért reményeinket sietve rakosgatjuk félre 
érkezésünk sincs megtanulni amit ma még nem szabad 
rothadást avar takar ha kínálnák akkor sem kéne 
a lehetőség szemrebbenés alatt elszaladt

egy köpködő ablakán tükörtojás csap ki
már fagyva fogy az égbolt oly igen szomorú
léha röpköd néha-néha s cimbalom vagy mi
feszíti pattanásig húrjait mint homlokom redőit a ború

item

megtörtént mindez szeptember végén a Pesti Vigadóban 
ahová beszorítottam akár az ék testek közé a testem 
és betértem oda akkor előtte éppen elhaladóban 
résztvehessek magam is a Sziveri-féle költői esten

Cigánysor, 1987. október-november.
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