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lautréamont átiratmegsemmisítõ
(avantgard 4)
 
hangfalakat állítok az ablakba
ablakszéles ablakmagas falak
erejük teljében
olyan zenét kapcsolok rájuk
amilyet azok is elõször hallanak
akik feljátszották a stúdióban
azokra a surrogó
titokzatos illatú szalagokra
kinyílnak a környékbeli ablakok
arcforrások fényeit látod
sokan integetnek
boldog napnak ígérkezik a mai
jó lenne valóban kivenni belõle
a részed
akkor is ha itt se ablak se hangfal
se arc se integetés se dal se fény
és nem is te találtad ki
hanem bors õrmester
a múlt században
azaz régen
és ez most csak annyit ér
és már csak olyan
amilyen egy kölcsönkért elképzelés
és az iratmegsemmisítõ együtt
a szükségesnél jóval kisebb térben
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esti ismétlõ
 
és nézi az autópálya-rendõrséget a sötét
mert sötét van nem égnek a lámpák
és ilyenkor néz a sötét
plazma képernyõn kaszkadõr bravúrok
valódinak vágva nézi veled
mennyi megtervezett tûz és törés
lezárt utcák autók totálkár
benyomod a hasábburgonyát vagy azt a másikat
valamilyen füstölt szirom aroma meg só
nincs miért megjegyezni a nevét
és esetleg bólintasz közben
nem rossz nem rossz
kérem a következõt
de ez nem te vagy
és nem is õ
aki egyetlen karcolás nélkül megússza
csak egy befektetés ami megtérül
az ilyesmiben nem tévedõknek
lehet hogy inkább más valaki ilyen
ahogyan itt ülsz
és õ kéri a következõt
plazma bravúrok vágva
de ha nem te vagy akkor ki vagy te
töltve pehellyel szirommal hasábbal
beleírva ismerõs idegenek telefonjába
mit érezhet ilyenkor ez  a szoba
lassan száz éve áll ugyanitt
lehet hogy nem érdekes
meggylé van a hûtõben meg doboz sörök
leszálló por a kor körben mindenütt
aztán felidézel
megidézel
nem kíséreted
kísérteteid vannak
és úgy vagy magad mint bárki más
karcolás nélkül égnek
apró kincseid az aszfaltcsíkon
nézed valódinak vágva
és megint elfogy a szirom
a hasáb a pehely vagy a mittudom
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rahmanyinov kísér zongorán
 
rahmanyinov kísér zongorán
megyek fürödni hajat mosni
holnap hétfõ mindjárt hajnal
beállítottam az órát
az idõt nem tudom nem tudom az idõt
ez tetszik
nem tudom az idõt az idõt nem tudom
beállítom helyette a digitális órát
az ébresztõs rádióst
azt is amelyik a mennyezetre vetít
gyári idõszámítás
egy órával elõbb végzel az álmokkal
egy órával elõrébb állítod a feketerigót
ez a gyári idõszámítás
mintha megtéveszthetnéd magad
morogni meg minek
a hülyék gyarapodására ez nincsen hatással
a sötétség kamata garantált
csobog a víz megyek fürödni
rahmanyinov kísér zongorán
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