
Tomkiss Tamás

A bolond

A bolond
aki ellenségének fogadta 
ezt az olcsó poklot 
kezdi bolondnak érezni 
magát.
Bölcs immár 
aki látja:
drágán is pokol a pokol 
és ha józanul olcsón kapja 
de bolondnak nézik 
az jobb dolog 
mint belebolondulni 
a drágaságba

A bolond 
a városban él 
és közveszélyesnek 
érzi magára nézve 
hogy higgyen 
ezekben.
Bölcsen kivár 
és még nem áll tovább: 
a pokolból árad felé 
a megjegyeznivaló.
Úgy tesz néha 
mintha álruhába bújna 
és elviselné
ezt a sok normális életet. 
Néha pihenni akar 
megöli 
magát
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3 .

A bolond 
elhatározza
hogy egyszer s mindenkorra 
rendet teremt. 
Megmagyarázza szépen 
az ápolóknak 
hogy csak játék az egész 
és távozik.
Azok pedig elhiszik 
és ostobának érzik magukat. 
De minden a rendes 
kerékvágásba kerül: 
az ápolók ápolnak másokat 
az egészséges levegő pedig 
betölü a távozó 
légüres terét.
A pokol szebb és józanabb így

4.

A bolond
nem hisz a létezőben
a nemlétezőbcn még kevésbé
hívő kutya
hitele a minden
mindenben senki
kéri hogy hagyják
boldogulni
lassabban de
bolondul
nézelődni
szerte c mindenben 
Kezdi szeretni 
a pokol
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5 .

A bolond 
a színpadon 
játssza hogy józan. 
Nevet belül 
ezen a közönségen 
Isteni Tragédia 
nevezi magában 
ezt a bizonyítékot 
de csak a poén 
kedvéért.
Azt játssza 
hogy fél

6.

A bolond 
ha ébred
akkor kezdi az álmot. 
És mikor alszik 
köszön 
a halálnak

A bolond 
örömet érez 
ha éli
hogy mindene fáj 
belül.
Az őrület benne 
végtelen magányt 
diktál
mint alkalmasságot 
a letisztultságra 
és a sötéttel 
tudja csak hívni 
a fényt
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8 .

A bolond 
hallja a zenében 
az igazán bolondok 
lélegzését.
Ilyenkor megőrül 
vérében tombol 
a Harmónia. 
Megszabadul tan 
garázdálkodik 
egy végtelen 
jövőben 
ahol már 
nem kell 
akarni sem 
elég a lét 
megbolondítani 
azt ami kívül 
még áll

9.

A bolond 
ha fél 
rettegi 
magát

10.

A bolond 
nagykorú lett. 
Nem hisz már 
a gyógyulásban

436


