
Chak István

SKINO/FRÉZIA
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elkiabáltunk nehányj ,nagyszavat' 
szabad vagy nem(?) 
plofonvertük a falóságot 
s most ,ott' vagyunk 
ahol a p art 
szakad
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én nem ülhetem a rakpart alsó kövét 
fogamban nem szaprodhat az idegen anyag 
a semmi ágára sem ülhet fe l  szivem  
s riadt lelkem fö l  nem sikolthat

ide nem jöhet karóval már senki 
és nem képzelhet senki sem már rózsát 
itt nem lakik már senki város peremén 
és nem szerethet senki sem ágy Flórát
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hát elbeszélget velem 

ez a a

e fránya hogyishívják

elbeszélgettem velem úgy 

délelőtt tegnap 

megállapítottam egész

ez a vers vagy mifene 
megszólít bámul aztán meg sem várva 

előadja az ő hexen 

csuszát csak tejföllel ahogy anyám

jő társalkodó

szokta volt mondani édes Birgi néném

vagyok

szalonkával meg sült szalontával össze

csevegtünk 

mondhatnám a felek

elegyitve grímel a tej

kölcsönös érdek

fölösleges dolog mint(h)a már
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lőrésére számottartó kér

d-sekről folyt a patak

ön nem olvas sohasem étlapot?

derüsen mond 

mókásan hatnám

milyen kár kedves osz

mókáztam tál unk etc.

kárpátolja mindezért edés felesrége 

nyílván majd illatoz fogni nekünk 

persze a testiség sem véri alkalom

ból vélhetne akár

gondolta volna hogy a gólyák

ki látván e meghittet

hallatlan amiket össze nem hordanak

együtt

deklamált apasztsróf meg egy más

létnek lát

valami fantilink ó s zöldben is

(ja)
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hogy beszél?igen hagy 
beszél
mintha csak
csak mosná a szókat
büzony jegyzem meg
nekem-nek
mivelhagy velem
cseveget/em el + ver s
wel'
most hogy így velem is 
velem-nek
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piros virágok 
buggyannak lépteim  
tűzmeleg
csobbanó cseppjein  
iszkol az avar 
s a kurta szél 
ajaka
mosolyra rándul

idegen lehellet 
csévélődik 
a tegnapok 
spulniján 
pókháló 
lengő fonatán  
lecsordul 
az őszi köd
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azt hiszem volt június 

szmogidő 

vajrúdott 

Pannónia egy West 

köpött? 

ki köpött magától? 

magából banhof ki 

a Linzer igen 

strass

én találtam magam

átalbucskázva fejem 

n szerint szürreál 

Alíz must mond a szőll? 

ő szemlehúnyt közelg és puc 

ah szóval tudod ott ahol
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lehetni szabadon

hagymán a vagrinát ésacomb 

okvetlen ,lö köll' sz szegelnem 

éleztem veszt emez 

véreztem veszt emel 

tettelek ajh magaméva

,óh költészet'

te hájhabos ribanc 

foszló dög kivénhedt gebe 

,dö did' úgy ring minta tenger 

hajóm sodorja céltelen 

kis fa' dugó azt hiszem forgáncs 

éreztem nemsoká' elnyeled 

vagrinád tajthabos homlokán 

láttam magamat - elnyeled
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egy percet még s kiötlöm nyelvemet 
egy pörcöt még s vesszek el

meg
el

vesszek meg-meg el

szagod az ágyamon megült 
akárha benne is le ende 
lehetnél minden félrecsúsz 
ott nyakkendőmben itt velem-ben'
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akkor é jje l aludt a szél
ágra ült a csend 

akkor éjje l véges lett hirtelen 
minden dimenzió

akkor éjje l megállt a nyár
s  térdre hullt velünk 

akkor é jje l elhagyott keresztek 
találtak ránk
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köl' tér 
minden szél 
nek' eresztett hang/alak 
a szó a föl-fölköpött 
vissza úgyis vissza 
hull orcádra sinára 
mossa az uniFORM

RE
RA

iz
mos
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elhasználtuk már vastagját a nyárnak 
gyűl a köd ránc a homlokon 
a fá k  megsárgultak irigyek 
elosont a nyár - hazúg hazúg
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'ber hónapok kopognak - az 
ablakon ,a zégről aza' 
pár' csillag le 
egyre több 
x did
e reg a reggel 
ha zúg
ha zúgg a fánkunk
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macskalábu délutánok 
cirógatnak könnyeded 
lassú zuhanással

utazom

hószinvérű áttört lebegések 
lüktetik agyamba 
terceit szíveknek

gyorsulok

susogó homokra pörölő kavics 
fonnyadt lábnyomok 
intenek halk szelíd

szóra

narancs-nefejeleshez 
azúr-pipacs hull 
dér-lepett lepedőn

hálók



palócföld 95/2

Földi Péter festménye
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