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ANNYIRA JÓ

a költészet szomjteste

leissza magát ma este

az üres pénztárcák

költõiség látszatát keltõ szövegek

a karakter annyira tüzes

hogy majd a nagyjelenetben

el is oltják a tûzoltók

a költészet mennybemenetelét

milliók ünneplik világszerte

aznap a háziasszonyok

a kanalak között keresik a kést

a szent kereszt téren

lila ruhában

óriási kalapban tetszelegnek

aztán a híradó következik

nézem ahogy egy nõ vetkezik

a világnak önmagáról adva hírt

és a babfõzelék

szolgáltatja a kísérõzenét

de mit tegyünk a rengeteg csokinyúllal

ami húsvétról megmaradt?
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idõt töltünk az idõtlenség poharába

zölden fluoreszkáló fehéregerek

belemosolyognak a térfigyelõ

kamerákba

a költõk és mûordítók

a verset leordítják

magyarról magyarra lefordítják

szalad a cipõfûzõm futok utána

talán ma még telitalálat

szegényember ha jó helyen

fullad a dunába

ingyen utazhat szerbiába

mûfogsora van és annyira jó

a költõiség látszatát keltõ ragasztó

ó az objektív világ fogalma

amit az igazi mûfogsor visszatükröz

a kegyeshalmi paprika csárda

álmaink elsõ áldomása

elsõnapi pecsét a szégyenbélyegen

akkor most melyik tyúkszemtapasz

vezet budára hé paraszt

ó kegyes elázott cipõfûzõ

amit oda és visszatükröz a mû

mert van neki ilyen funkciója

ora et labora

lánc és toronyóra és annyira jó

hogy ingyen utazhat a vers

jaj annyira jó annyira jó
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ÉJJEL A HINTALÓBAN

én nem is értem

hogy lehet kalap nélkül

kalapot emelni

kalap nélkül kalapot lengetni

pedig aznap éjjel a Hintalóban

szerettem volna elmélyíteni

fotózási kalapismereteimet

kalapfotózási ismereteimet

el szerettem volna mélyíteni én

pedig sose volt kalapom

aztán az idén tavasszal

találtam valahol egy kidobott

gyönyörû szürke kalapot

hazavittem és a szekrénybe tettem

és ketten voltunk végre ketten

mert a szürke kalap nem bezárkózás

nem hajkoronám elrejtése

a világ kíváncsi tekintete elõl

és nem is a hatalom gõgjének

következménye

sem kõ-vetkezménye

mivelhogy nem kõbõl készült a kalap

és mindig látható volt a túlsó part

a szürke kalappal

lágyan a fák fölé emelkedett

a kalap amikor megemeltem

az embernek kedve támad megsimogatni
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mentem a templomba a poros úton

fejemen a portalanított szürke kalap

mert a tekintélyek elfogadása

folytonos kalapemelés

állandó körbetekintgetés

hogy mikor kell már végre

újra megemelnem

ezt az egészet itt

mikor kell lelkesen lengetnem kalapom

mikor és milyen alapon

az igazság nem az idõ tartományaiban

hanem a kalapban található

kívül kell állnunk minden kalapon

nem szabad állnunk a kalapon

sem aluljáróban kalapozni

jövõnket így megalapozni

kalapból innék most egy sopronit

a fák fölé emelkednék lágyan

mégse a közterület legyen az ágyam

inkább a Hintalóban

szerettem volna aznap éjjel

kalapfotózási alapismereteimet elmélyíteni

de nem vittem magammal

a szekrénybõl a szürke kalapot

így aztán egy fekete kalapot

kellett fényképeznem énnekem

meg a kalapost

de õ nem volt ott

aznap éjjel a Hintalóban
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A MÛ VALÓDI

Háy Jánosnak

vágyakozás és emberi

iszonyok és istenek

ó boldogság és lepkeszárny

hogy vannak-e vagy nincsenek

egy géndarab hossza

szabja meg

kudarc és elbukás

gyermekmosoly

tonnás súlya a létezésnek

az önsajnálat belsõ szerkezete

rozsdás rugók

hideg csavaranyák

pontosan tudni kell hogy mi fáj

szeretethiány

és fa alá lehullott világ

a menekülési útvonalon

lebonyolódó forgalom

a fejlõdés taknya

hogy valahonnan valahová

vászonzsebkendõt ad a család

hogy vagyunk?

közben átéljük

hogy vagyunk

gyógyítunk tanítunk

vagy mûveljük a földet

a mû valódi világ

ha úgy teremtem ahogy kell

s ha te is elfogadod

a játékszabályt

a világ hiteles

megragadása a bank

és az írónak is van fiókja

de nem minden sarkon

az író a mindenségre gondol DEBRECZENY GYÖRGY

arra hogy amit leír

hiteles

a partvonalon kívül

vagy belül

a gondolkodás fûszere

a vihar elül

õrizd a múltadat

belõle legendát ne gyárts

s ne tagadd

mert fûszer az

és életalapanyag

gyökértelenség és gyökér

szõlõkarózás vakarózás

vágyakozás és várakozás

fent a szõlõfürt

mélyen lent a gyökér

elõttem papír

a mû egész

és a valódi a rész

de a látszatmû

a látszatmindenségben

látszatkatarzist okoz

látszat csak látszatot fokoz

látszatmeditáció hatására

látszatfelébredés jelenik meg

de fekete madonna

vezet a forradalomba

õ egy ikon

a fehér hegyen irgalmaz

oltalmaz

a mû a valódi

és valódi a mû

az ember mindig kezdheti elölrõl

amíg a malom lassan elõröl


