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a  szerző

könnyen kezelhető készítmény 
a civilizáció eredeti terméke 
alkalmazása kiküszöböli a kertészetek 
bizonytalanságát a hátráltató 
időjárási hatásokat végleg 
hőmérséklet-változásokra 
nem érzékeny nyár-tél meg nem 
viseli betegségeknek ellenáll 
atkák férgek bogarak szívói-rágói 
elvásnak rajta — nincs szükség 
növényápolásra vegyszer-véd elemre 
a tervezett beton-virágkertek 
pontos szépségükkel üdítenek 
megnyugtatják a beton-lakókat 
felidézik a gyermekkor természetes 
erdőinek-mezőinek emlékképeit 
illat-preparátumok révén 
a valódiság illúzióját keltik 
a betonvirág-művek — BVM — közületi 
megrendelésre egydarabban 
ezerszám állítanak elő beton 
virágágyásokat a cég mintaboltja 
magánszemélyek rendelkezésére áll 
vásárolhatók bármely virág 
egyedi példányai cserepes és vágott 
változatban — a cserepes beton
virág dísze a lakás erkélyének 
ablakainak nem kell rá vigyázni 
lelökhető az ötödik emeletről is 
praktikus dolgaink közt helye van 
a betonvirágnak a szeretett 
személy névnapi-születésnapi 
megajándékozására alkalmas a vágott 
betonvirágból formált csokor 
egy-egy szál később használható 
könyvjelzőként levélnehezékül 
maradandósága vonzóbb látvány 
a kamaszkor emlékkönyveinek 
barnára száradt-aszalódott 
ibolyáinál nefelejcseinél fonnyadt 
leánykoszorúk menyasszony-bokréták 
hervatagságánál — méltó jelképünk 
a beton ne gondozzon hát élő 
virágot-kertet senki ne oltson 
rózsatöveket ne hajtasson 
jácintgumót tulipánhagymát 
időt-energiát takarítunk meg így 
a természet elmaradt már mellettünk 
a beton-autópálya két oldalán 
városképi okból utasítani kell 
a fecskéket hogy fészkeiket sár 
és nyál helyett betonból építsék 
a beton-lakótelepek erkélyeinek 
e célra kiképzett zugában

kutyák csaholnak 
akolba terelik a nappalt 
köd homálylik 
karikás a csillagok szeme 
könny a fák levele 
leperdül

ördögűző
kergesd el a betegséget 
hajtsd el környékünkből 
tégy füstre kékre-keserűre 
ne engedj 
romlani
életnedveim ne zavarodjanak 
vedd el békémet 
hallgatásomat 
a nyugalom 
halálom már

s virágaimé virágaimé 
kinyílatlan itt csüggednek 
a fogyó nyár kertjében
várakozva

kimutatták — aki hidegen ül 
zajban nem lármázik — elidegenül 
végül magától is szobor-ridegen 
jégbálvánnyá fagy utóbb ön-idegen 
állapotában megkövül lelkileg 
akire ily hatást gyakorol a hideg 
bár jön-megy látszólag él nemz és emészt 
a szubjektuma meg sínylette a vészt 
s tudott — gyilkolni ok nélkül se rest 
egy bizonyos Camus tanulmányozta ezt 
hideg közönnyel öl — és aztán ridegen 
hurokba dugják érte s mint a hinta 
egészen úgy leng a hűvös zsinegen 
oly tárgyias lesz és olyan palinta

a va d á szat
a dámvad-királyt
nyolcan emelték le
szuszogva-nyögve-szitkozódva
a teherautóról
a vadászház ablaka elé
ráncigálták
három a hátsó
lábaira akaszkodott
kettő oldalról
szorította
ketten elől gyömöszölték 
a nyolcadik 
tartotta a fejét 
a lapátok úgy mutattak 
legelőnyösebben

most igen jó 
gyorsan-gyorsan 
most tessék lőni

micsoda kapitális 
csámcsognak az asztalnál 
micsoda lövés 
ámuldoznak
nyeldekelnek-habzsolnak 
ő mosolyog

L E Í R Á S O K
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egy tengelyen két kard forog 
két kard szüntelen összecsap 
ez az olló — különös dolog 
azt mondja: csitt 
azt mondja: csatt 
a dolga ennyi bár kicsit 
furcsa e csatt meg ez a csitt 
a vagdalkozás a fölös 
kardcsattogtatás különös 
bohókás játék vértelen 
az unatkozó értelem 
mulatsága tán e tusa 
a pengék önös virtusa 
valahogy így mulatozik 
ki önmagával sakkozik 
s egyszerre győz és veszt tehát 
kudarc siker mint két barát 
együtt marad nem válik el 
csapkod ha vagdalkozni kell 
a harcot egyre mímeli 
a levegőt szeleteli 
a levegő-szeletelés 
mutatványnak nem is kevés 
akár a vita disputa 
kritika és önkritika 
milliom olló napra nap 
így nyes-vág így szúr és harap 
csak ha már késő este lesz 
hagyja abba s dúdolni kezd 
fellélegzik — moccan kicsit 
a két penge cikkan-sikít 
azt mondja: csatt 
azt mondja: csitt 
reggel folytatja rendesen 
nem emlékszik semmire sem

van úgy: árnyékban tűz a nap 
úgy is: napfényben borulás van 
reformkort élünk miért ne lenne? 
egy reform-csoda csodákat tenne 
akármit mond a ragyogástan 
és ez a verőfény-borulat 
áthat-megmozgat mindent később 
mennyi változás mennyi fordulat 
vadászkopót űznek a nyulak 
fentről lefelé visznek a lépcsők 
a fény-árnyékban trónok borulnak 
és leborulnak szobrok-kőfejek 
cím-rend-rangsor mind felborulhat 
koszorús homlokok elborulnak 
megmutatkoznak más e lőjelek 
fölfogjuk őket a borulásban? 
van úgy: árnyékban tűz a nap

a gyár egy rettentő nagy duda az ám 
és aki azt meg tudja fújni 
jutalmul oda mindennap bemehet 
és ha rosszat csinált és keresik 
el is tud abban a dudában bújni

por-pernye-percek hulltak
lélekharang-szirénák
tu-tuuultak
az idő megállt
a kéz megállt az időben
állt a tégla a kézben közben
megállt fúró és konok kalapács
a tetőn a kopács-
olás
dermedt pillanat 
aztán kiszakadt
az ács
kezéből az acél mérőszalag 
szaladt szaladt 
két óra volt 
kétmillió óra 
szív-tiktakkja dalolt 
a társadalmi termelés 
megnyíló zsilipkapujában 
al- és fővállak 
apróbb s fontosabb 
könyökök-lábak 
morgolódó gyalogosok 
szitkozódó biciklicsengők 
harsányan káromkodó 
autódudák
követelték maguknak 
kiváltságul 
a közös-egyetlen 
utat
mint ha a zsák 
kilyukad
kicsordult a napi 
nyolc-óra-létből 
vastól-salaktól szürke 
tócsákat köpve 
a kocsmaajtónál 
lemaradt mögötte 
az egyéni 
tudat

végeérhetetlen-sűrű acélháló 
át nem szakítható fogság fenn és lenn 
minden oldalon válaszfalakkal 
a falak apró-pontos rekeszekre 
osztják s benn egy-egy csoport 
összebúvó párocskák nyüzsgő családok

garázda csapatok sokasága 
a kicsinyek és nagyok a fiatalok 
és öregek a nőstények és hímek 
szimatoló-rágcsáló nyifogó-nyüszítő 
üzekedő születő és elpusztuló 
tömege— szüntelen töltekezés 
szüntelen ürítés a tűrhetőség 
minimuma a legszűkebbre szabott 
térben — a válaszfalak mozdíthatók 
ugyan kívülről tágítható általuk 
a létezés köre de mozgatásukkal 
most nem törődött senki hét vége van 
itt öt napja már a jóllakottság 
zsírszagú nemtörődömség hosszú 
ünnepe és a felügyelő vidéki 
nyaralójába ment az alom-bűzös 
gondozók kimosakodtak esznek-isznak 
szeretkeznek vagy alusznak valahol 
senki sem látta mint pereg alá 
a mennyezetről az idő salétrom-szőre 
és egyre kevesebb a tér meg a levegő 
először nem történt semmi csak 
a rágcsálás tűnt kapkodóbbnak meg a 
szaladgálás gyorsabbnak idegesebbnek 
aztán elhatalmasodott a zűrzavar 
a lökdösődés a jajongó félelem  
és mind többen rontottak neki 
újra meg újra az acélhálónak 
sebektől vérezve már s a vérzőket 
a sebzetteket nem védték meg a többiek 
összetiporták felettük egymásnak 
rontottak a vér szagától megvadulva 
egymásba martak az összeütközők 
megtelt valamennyi rekesz halálsikollyal 
másnap lassacskán elcsöndesedtek  
hályogos szemű újszülöttek rezzentek 
kicsinyek cikákoltak itt-ott az anyák 
életük árán védték-mentették őket 
estére kihűltek-megmerevedtek 
elfogyván erejük — elfogyott 
akkorra a levegő és nem volt senki 
senki hogy kinyisson egy ablakot 
az ötszáz kísérleti állat 
gondatlanság miatti kimúlásáról 
készült jegyzőkönyv amit a klinikai 
állatház felügyelője írt alá 
megállapította a gondozók vétkes 
kötelességmulasztását

este nő — sűrű színtelen
dudva az erdők alján
varangy-szagú köd kúszik elő 
ül a hegy kevély halmán 
szorosabbra rántott kötelek 
hálójában vergődő halak 
kifogottak és kivetettek 
tátognak — némán jajonganak 
a tó amelyet lehalásztak 
belesápad az éjszakába 
csillagra vár hogy beléhullna 
és tudja; mindhiába
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ellipszis-keresztmetszetű 
verébtojásnál alig nagyobb 
rávetülő fényben felcsillámlik 
félhomályban lilán foszforeszkál 
gyermekkori üveggolyónak vélhető 
ám felnőttek játéka-jelképe 
életükben külön polca-doboza van 
szeretők levelei betétkönyvek 
nyereménykötvények önéletrajzok 
közt rejtegetik s tudva annak nincs 
lenézik-lemosolyogják érte 
a játék lényege ez a dugdosás 
belöki riadtan asztala fiókját 
iratcsomót dob gyorsan valamire 
találkozáskor nem nyújtja kezét 
packája van — négyen-öten pusmognak 
a társaságban összedugott fejjel 
elhallgatnak ha közelükbe érsz 
packájuk van — szavak nélküli kötés 
rárontanak a más ̶ szagúra összetörik 
a sehová sem tartozót szétfűrészelik 
ha nem menekül — ez a packa-játék 
aki nincs benne annak kívül tágasabb 
le is út fel is út ha panaszt emel 
hallgatják mosolyognak nem érnek rá 
házon kívül lesznek éppen most mentek e 
nincs ma fogadónap nem rájuk tartozik 
ide-oda-amoda-valahova — maradása 
akkor lehet csak ha fortélyosan 
hozzájut egy ilyen verébtojásnál 
alig nagyobb fityegő jelképhez 
bőségszaruhoz boldogság-kútjához 
a boldogulás aranykulcsocskájához 
okosan gyilkol vagy házasodik ügyesen 
ad el lopott titkokat leüt valakit 
elveszi tőle satöbbi satöbbi 
hozzájutottam véletlenül egyhez 
ám a szakértők szerint nem valódi 
értéktelen kacat közönséges 
olvadékesepp a közelben levő 
üveggyár szemetéből

ó igen
és mégis
noha mert ámbár és csakúgy
most már
mármost
persze pedig sőt
akármi csaknem
közel mintegy hát
amennyiben annyiban olykor
amikor bizony se
valahol ahol ami
mindazáltal
hogy azért
ó nem

te azt mondtad ő azt mondta én azt mondtam 
hogy ő mondta hogy ti mondtátok mi nem nem mond
tuk hegy ők mondták hogy mi mondjuk azt nem 
mondtad hogy én mondom hogy ők mondják hogy 
te mondtad és nem mondtátok hogy mi mondjuk 
hogy ő nem mondta hogy én mondom és te mond
tad hogy mi nem mondjuk hogy ők azt mondták 
ti mondtátok-mondtátok-átok-tok-ok-k 
(mondott valahol valamit valaki?)

a gyantaszagú 
ítélet gerendáira 
fejjel lefelé fölszögezték 
kínok nyálzó görcsei közt 
vérbeborult szemeivel 
közvetlen-közelről 
látott egy bogarat
míg élt sosem volt ily közel a földhöz
mosolygott
halálában
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véletlen emlékmű síkság közepén 
magányos fémtest vasút volt ott 
valaha bodor füstöt-füttyöket 
eregető csörömpölő vaspálya s zöld
veres fényeit időben villogtatta 
a jövőmenőknek — mígnem elment 
a legutolsó vonat az elektromosság 
megalvadt a drót-erekben a sínek 
fényét tétlenség homályosította 
szaggatni kezdték őket a kátrány- 
szagú talpfákat kifordították 
helyükből vitték a töltés andezit 
kova törmelékét éjszakai szekerek 
taligák hordogatták apránként 
kinőtt a fű a kopár foltokon 
kóróvirágok keltek-nyíltak 
körülvették a színeit elhagyó 
vasoszlopot — kimaradt a tova
gördülő valóságból legenda lett 
mesék átváltozó hőse madárijesztő 
titokzatos idegen fájdalmas 
költészet az estben magányos 
szemafór — várakozik hallgatja 
a föld lélegzését fák neszét 
rovarok madarak röptét hallja-látja 
nézi a mezei vadakat észreveszi 
a fent köröző kányát ha látja 
a vadászó rókát s a rókavadászt 
ha siklót lát kúszni a fürj fészkéhez 
s a hálója mélyén leselkedő pókot 
érzi: szólnia kell jelezni a vészt 
de nem tudja már nem tudja mit tegyen 
a szemafórt a környékbeli gyerekek 
kidöntötték eladták ócskavasként 
az árából fagylaltot vettek 
pontosan húsz tölcsér háromforintost 
málnát és vaníliát vegyesen

hárman vannak
haladnak
jár alattuk a ló

a lovak fara van elől 
hátul a fejük 
ez a változás

mosolygó-kövérkés donkihótkák 
nem küzdenek többé 
szélmalomfantomokkal 
nem küzdenek

egyre kisebbek 
mutatják mintha jönnének 
pedig mennek

apámnak-apja nagyapám 
(ennyit tudok az őseimről) 
apám apja cselédember volt 
mesélték: a lovakhoz értett 
nem tanult meg írni-olvasni 
gyereke volt szekérderékkal 
robotolt nem szólt lázadásról 
a mezőn vérző pipacsok közt 
háborúban nyomtalan tűnt el 
halála is földet trágyázott 
más földjét akár életében 
anyámnak-anyja nagyanyám 
(erről bár sehol semmi írás) 
anyám anyját sorsára hagyták 
beteg gerince belerokkant

gondja-élete hét gyerek volt 
korán meghalt a két idősebb 
anyám harmadik volt a sorban 
apám a más-földjét elhagyta 
félt anyám a csattogó géptől 
egyik inas kőműveseknél 
másik cérnát hordott a gyárban 
harmincháromban felszabadult 
húszévesen segéd lett apám 
anyám ekkor négy gépet kezelt 
lába sajgott a futkosástól 
harmincnégyben megismerkedtek 
énekeltek a dalárdában 
színdarabban játszottak együtt 
munkáskörben verset mondtak 
azután összeházasodtak 
kilencszázharminchatban születtem 
megnősültem két gyermekünk van 
(magamról sem mondhatok többet.)
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