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ENDRŐDI SZABO ERNŐ

zété-nek, géjé-nek és cs-nek
a parkok a terek hatalmas szétlapított bolyhos síkokká hengerelt
bulldózerek bukottforradalomősz mészfehér mészkék sercegés
levert fölkelésként szanaszét  gőzölgő délutánromok tócsafényben ázó
járdák szörcsögő-szürcsölő revesbőrű aszfaltállatok irdatlan
festékestubusok csillogó szétkent bélsara a falakon röpülő
pitypangbolyhok halála a balkonokon kattogó-ropogó-bokaharapó-ősz
nedvező-szivárgó-napvizelet-ősz  most kellene
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most kellene hogy megérkezz
légkalapácsok dübörgése a metróbejáratnál torkolatbűz
mozgólépcsőalagúttűz: arcok testek srapnellsorozata
szemgödörben az aluljáró szemgödörben szemétvödörben olvadó
fagylalt gömbjei a szemétgödörben rózsaszín égszín tűzszín
fagylaltgömbök gurigázása a szemgödörben
kiégő kialvó bordóbársonybolyhú szemgolyókban fagylaltgömbök olvadó
cseppfolyósan szétszivárgó bukottforradalomősz
október október októberi hókalitka-ősz galambcsontvázősz
rókaszaglászóősz fegyveresek a szeldelt harántsávos
szélben vég nélkül a befejezettség felé befejezetlenül a vég
felé fegyveresek fegyveresek szemük fehérje mint döglött
fóka prémje villog fegyveresek fegyveresek kurva ősz kurva
ősz faszszopó rohadt kurva ősz hova tetted a szeretőmet
mint rossz regényben olcsó fogás: most kellene hogy
megérkezz hová tetted a szeretőmet mért dübörög az összes
vonat a számban mit keresnek ezek a tolató mozdonyok a
pofámban kinek az élete ez Anélkül Bnélkül Cnélkül szerető
nélkül MINDEN NÉLKÜL rohadék pályaudvarok rohadék metró
rohadék főnökség hová tetted a szeretőmet mozik visszhangzó
termeiben kerestem őt a parti lépcsők ájultjai között
kerestem őt parkokban szökőkutak zúgóinál aluljárókban
kerestem őt kerestem és kerestem itt ott és is is is 
már mindenütt és kerestem kerestem rohadék európa
hová tetted a bukott forradalmakat bukott forradalom ez
az ősz bukott forradalom a fagylalt olvadó gömbje a
szememben bukott forradalom a szétcsorgó háztetőkön a
rohadék metrón a dadogó villamoson és a buszokon és a
gépfegyversorozat-vonaton forradalom a könyv a
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kezemben A SZERETŐM BELEBUKOTT  A FORRADALOMBA a belebuktam a
szeretőmbe a magány a magány a magányosok belebuktak a
forradalomba szar szar szar ezernyolckilencszáznegyvennyolc
te csillagszar te koponyámban élősködő daganat te
koponyarohasztó here ezernyolcszáznegyvennyolc koponyát
herélő halottasgödör-neve ezernyolckilencszáznegyvennyolc
te kurva te most kellene rábasztunk a kisnemzeti nagy
ábrándra fiúk most itt a háromszín lábos moss benne szívet
(lábat) tiborjános és tiszta (lábad mint) ragyogó szívedet
emeld az égre: hiába: nem nyalja ki senki seggfej-szívünket 
megérte hát megérte sosemvolt szeretőért sosemvolt szabadságért
SOSEMVOLT SOSEMVOLTÉRT te jános te te tiborlángos nem pofánkba
agyunkba sül már agyunkba rohad szét a vilángos vilángos na
ugye már vilángos hogy mit mit is ugatok a kutyának nincs
szabadság-konca de van seggnehéz nyakkolonca én már marikákat
terítgető Juhász az leszek és énekelek szép hosszú sokezersoros
éneket és közben most kellene hogy megérkezz hogy szart
szart szart és szart a billikomba !NINCSEMBERFENN!NINCSEMBERLENN!
de van katakomba és a katatonbákban van sok katibomba és
lábaközi is van neki és melle gombja most kellene hogy és van
neki melle-dombja bizony bizony tiborjánok acsítanak toporjánok
gáborjánok kipriánok és leszarnak a legszebb lányok világos
na ugye világos kiről kitől is van szó az őszről van
itt szó az őszről a rohadék bukottforradalomőszről a rohadék
hatalomőszről tavaly ősztől jövő ősztől ezernyolcszáznegyvennyolc-
ősztől amikor ellopták a szere világos-porcelánzöld szemek
éjjeli madárcsont-tüzekként előttem most fölfénylenek
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