
PIENTÁK ATTILA

túlmegy

  ez túlmegy minden határon
  ez mégis mit képzel magáról
  ez teljesen beleéli magát hogy szerelmes
  beleél téged abba amit ír hogy az vers
  ez tényleg elhiszi hogy így van megírva
  és ha így akkor jól van megírva
  és ez azt hiszi hogy tényleg jól megírja
  neked de úgy hogy neked
  mindehhez szavad sem lehet
  csak pilloghatsz csodálatosképp
  mert ez hiszi hogy jaj de nagyon szép
  ez megbolondult tényleg most befejezi görbe
  unalommal amit írt feláll hetykésen pillant körbe
  ez nem is tej mely kifut ha otthagyják a lángon
  ez felteszi magát alágyújt és túlmegy minden határon
  ez odaáll habosan és büszkén néz a tükörbe
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példa

 és különben is annyi mindent elmondtak már
 annyi mindennek hogy egészen pontos legyek
 rólad és téged hogy nekem már mi maradt
 megloptak kifosztottak évezredek kincsesbányái
 a sok mézesmázos a megújra írt vershegyek
 engem aki pedig tényleg csak szép szóval kedvesen
 eredetien is mindazonáltal ha egyszer már
 megszólítalak és nem csupán szókényszer gyanánt
 mint annyi mások akik szerint minden tollvonásuk gyémánt
 például szólítanak zivatarfellegnek mely ha kedve tartja
 tartja a lelket bennük például hívnak érett almának
 és gyűlnek a széppirosarcúk meg a harapnivalók
 éhesek ezek vagy szomjasak talán forrásnak nevezvén
 isznak belőled esznek meg tintahabzsoló kannibálok
 például dicsérnek mint feslő rózsabimbót rózsát
 rózsát mindig rózsaszálat mondanak ha éppen valamit
 szegény rózsa szegény hogy elviseled róla való rádemlékezésüket
 például mint zöld mező ébenszíndús béborító sátor enyhadó
 lágy test melyedért saját húsukba belemarnak ha kell
 például só víz levegő föld napsugár fantáziájuknak
 csak képzeletük szab határt sosem képes beszéd rímkényszer
 például szép ez meg nem is unalmas csak nem is olyan szép
 meg sokszor nem kevéssé gejl ahhoz hogy ugyanazt és ugyanúgy
 eldalold és énekelj például így és épp ezért
 kitaláltam például mert annyi mindent összehordtak már
 én példának veszlek légy példa példám vagy például
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iskolánkat

 az iskolánkat szépen rendbehozták
 mint egy ringlispílt vagy régi paplakot
 ti persze már nem jártok egy cipőben
 ide se de máshová is ritkán
 és utálni is mást utálunk annyira
 mint a pedellust aki szintén itt lakott
 de nem volt vén pedig inkább megbízható
 viszonyítási alap a megvetéshez szegény
 nem tehetett róla utálatos egy alak volt
 de nem gondolunk vele őt nem tatarozták
 sőt elment messzire fűtől fától jó távolra
 minket kicsiket meg hagyott felnőni maga
 nélkül a többi szakihoz kik szintén egyenruhában
 és borpiros orral és derékszíjjal és sapkában
 egzecíroztatjuk egymást azóta ugyanaz a nóta
 zúg hogy már elmúltam még nem vagyok de aki matekból
 egyesnél jobban végzett vagy elélt eddig mi a legkisebb
 közös többszörös tudja mi a legnagyobb közös osztó
 így azután bár szóba egymással nem állunk csak kitalálunk
 egy cégnevet fénymásolunk egy névjegykártyát és kitesszük magunkat
 bámész tekinteteknek bakancsosan félrecsapott sapkában
 lazán kigombolt uniformisban bal hüvelykünk lezserül az övcsaton
 jobb kézzel könnyed mozdulattal belendítünk és eligazgatunk
 bármit mint egy ringlispílt vagy régi paplakot
 és ha nem hát kisnyúl majd megosztjuk írásban és szóban
 hogy az iskolánkat szépen rendbehozták valóban
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  ezt a regét így beszélik

  jött és így szólt add ide a nyájad
  csomagolj sebtiben elfele költözöl
  nem lesz ott jó neked meglátod majd
  más költözik házadba asszonyállatodba
  ősz atyád agg anyád pincesötétbe gubbaszt
  megcibálják leányod összeverik öcséd
  kicsúfolják mind sok volt szeretődet
  szégyenpadra rakják még a pipád is
  belerondítanak szőlődbe bele a vetésbe
  köpködik malacod lovad lábát vágják
  aprójószágaid baltafokra hányják
  üres lesz mind házad kerted földed ólad
  világcsúfja szalmabábot mintáznak terólad
  fejére kalapod ráadják kabátod
  az lép öröködbe tükröd hű barátod
  az lesz majd megéred visszajössz meglátod
  eléje térdepelsz lábát nyalod éppen
  csak suttogod hogy köszönöd szépen

  így beszélik a népfalva utcában
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