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ONAGY ZOLTÁN

Hajnali szövegromok
Hét Ladik, három sáska

1.
[Egy teljes hónapja Ladikban. A fülem is jó (fonikus), amúgy is minden 

rendben, mégis és mégsem. 
Valamennyi olvasat, az összes érkezés és távozás hozzáad, elvesz belőle. 

Elvesz Ladikból és hozzáad Ladikhoz.
Hogyan lehet megfogalmazni ezt, hogy elvesz és hozzáad?
Milyen szövegrendszert  visel el a folyamatos ingás(-bingás)?
Tudományost? Tudományos-félét? Úgy tenni, mintha volna technikai ma-

gyarázata valaminek, ami puszta emóció, érzés, lüktetés, mint a szex, amely-
nek kapcsolódó társadalmi fogalmi rendszere nem létezik, ha igen, mélyre kell 
ásni, mint egy gyémántbányában?

Kritikusat, emelkedett en kritikusat, hangsúlyokat a perf ormansz archaikus 
koregyensúlyaira igazítva, a költő szimbólumrendszerét, mitologikus és folk-
lorista elemfelhasználási gyakorlatát kiemelve? 

Költőit? Dehogy, a lírai ért elmezés csupa maszatolás, beleerőszakolt sablon.
Realistát fotósorozatt al? Szikrázóan Kleopátrást a szikrázó fekete nővel, 

ahogyan  a tervekben végig szerepel? Péccsel, a kenyérillatú széllel, a Tett yével, 
a Jelenkorral, a söröző hófehér falával, a délelőtt i Mackó tejivóval a hetvenes 
évekből? Vagy realistát, gyalogosat a Centrállal, a zajjal, meleggel, a terasz.hu 
ötödik születésnapjával kétezer-valahányban? A Hvar-szigeti „tri-naplóval”?

Maradjon így, és a megrendelt szöveg sose készüljön el?
Maradjon így.
Például. Maradjon.]

*

LADIK KATALIN

Hogyan lopta el a sáska a holdat

Ül a lány a kéményen, és őrzi a holdat. Szakít egy lyukat a harisnyáján, vi-
lágosság támad. Azt hiszi, a hajnal hasad, és lehunyja a szemét. Csak erre vár 
a sáska. Kinyitja a fi ókot a lány combjában, és egy üde villanyégőt szagol meg.

*

Az éneklő sáska

Addig ett e a lány a rózsaszínű pudingot reggelenként, míg gömbölyű sáska 
lett  belőle. Akkor kifésülte a haját, pengetni kezdte, és trágár dalokat énekelt 
hozzá.
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*

Imádkozó sáska

Amikor eljött  az ideje, elment a szomszédos házba nősülni. Elkészített e a 
lány a fekhelyet, ő pedig elmerült a lány nézésében. Előbb bokáig, majd derékig 
merült el. Minél tovább gyönyörködött , annál mélyebbre fúródott . Reggel hiába 
keresték, csak a csónakját találták meg. Felkelt a lány, kiment vizelni, hát 
csupa fehér csontot eresztett  ki magából.

*

A bőr odaragad

A mezőn nincs vad.
Fent: tűz, szépség.
Lent: égbolt, férf i.
A tűz odaragad a hajkoronához.
Felüvölt a vadállat naplementekor.
Nincs nő és nincs férf i: gyűlölet van.
Üres az égbolt.

Keszthelyi Rezső és Ladik Katalin
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A lúd és a ló viadala

Parazsat adtak neked abrakul
hasadban fekete táska
templomot fújtál zöld szitába
s a felgyülemlett  parazsat gyomrodból
fehér ludam az istállóban
ludam hátán sárga ló patája
fehér szárnya fölött  gyűrött  ló
az éj pedig ó a sárga éj
ne halj meg fekete ludam
gyönyörű hagymám gyilkos lovam.

*

ÉS…

„Igen, tu datosan használtam több művészeti kifejezési eszközt egyidejűleg. 
Már első verseskötetem (Ballada az ezüstbicikliről, 1969) kislemezmelléklett el 
jelent meg Újvidéken. Ez a lemez az első hangköltészeti anyagom egy ré-
szét tart almazza. Budapesten az acb kort árs művészeti galéria két kiállí-
tótermében éppen most tekinthető meg multimediális tevékenységem egy 
része. Ez a retrospektív kiállításnak is nevezhető esemény betekintést 
nyújt vizuális költészeti alkotásaim, kollázsaim, perf ormanszaim fotó- és 
videódokumentációjába, valamint hangköltészetem anyagába is.

[…]
Nem vagyok feminista olyan ért elemben, hogy mozgalmi aktivista lennék. 

Csupán magánéletemben és alkotói tevékenységemben voltak olyan helyzetek, 
amikor döntenem kellett : alárendeljem-e életemet és multimediális tevékeny-
ségemet egy macsó társadalomnak, vagy merjek-e nemet mondani. Időnként 
megtagadtam az alárendelt női szerepet.” (kisinterjú, részlet, Art -port ál)
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