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Patakkakk sem gondozásra vágyik. 
Lehet, egyszerűen mindenkinek csak annyit jó tudni: hazajut. 
Hazáig, ahol ha kimondja: öt föstőlény, 
hirtelen beszokik az ősz, a sötét haj kőszbe vegyül már. 
Na most hogy került ide a hamut mamunak, a kotlóst Koltósnak. 
Hjúszton, ideje bontani a vonalat. Iktatni szívet a csendhez.

F. TÓTH ÁRPÁD

Kannibál: A Neononsens

Vendégszövegek*

Eme fehér papíron, amikor a madarak megszólalnak, vicsorít egy arc előttem. Itt ülök, könyököm az 
asztalon, és tartom a fejem két kezemmel. Középen látom a bionikus szemet. Forgatom a tollat, össze-
függéstelenül írok. Éhes vagyok és szomjas, ezzel a fehér papírral rendelkezem. Üveg, amiről nem tu-
dom, tükör-e. Két ember közül az egyik üldözi a másikat. A befejezése még időben késik. Húzódozom a 
csábító mondatok kitalálásától. Mint ifjú, frusztrált, nihilista iránytalan lázadó. Semmi dolgom a logiká-
val, mert félállandó. Szándékosan két-, sőt többértelmű, és határozatlanok a gondolataim és a tevék. 
Nem tudom, merre menjek. Teljesen idegen nekem az írás. Kenyérre kenhető állagú krém. Érinthetőség 
a nadrágomban. A felismerés nem több mint képzavar. Hallottam valahol, hogy olyan volt a pöcse, mint 
egy rossz vízcsap. Éjszaka van, egyforma szuszogás a másik szobában. Lélegzetvétel ritmusa a kezem-
ben. Nem szabadna engedni, hogy az emberek törvénytelenül vigyorogjanak, mások meg leírják ezt. 
Forradalom, ünnep. Ének, zenekar, ágyúdörgés, harangzúgás 
keresztül-kasul ezen a papíron. A betűk kincsek is lehetnének. 
Tükörüveg, tükörírás. Arc – harc – élelem. De az éhség legyűrése 
bebukik e sorok közé. Gyorsgalamb v. Pigeon à la galapade így 
készül. Vágjunk kétfelé egy fiatal galambot anélkül, hogy a két 
fél egymástól elválna. Ha apró a madár, megkopasztjuk, kibe-
lezzük, fejét és karmait levágjuk. Korog a gyomrom, remeg egész 
testem, vágyakozom. Nedves ducimurisan roskadva mámor-
ban. A kis állomással átellenben sötét menedékben hagyom 
magam befolyásolni környezetemtől, és mindenevőnek, csúcs-
evőnek hiszem magam. A gőzös fehér habját lövellte pocsékba a 
sötét, piszkos kövek közt. A lehetőségeim: valóban nem lehetne 
másként? Az első kísérletnél elszakad a kötél. A torok szorul, 
a mell piheg, száraz, galambszájú alakok kérdezgetnek. A szavak 
újra beindulnak: lehet, hogy mást is csináltam, de a megemelt 
kezem az egyetlen.

* Sajtó alá rendezte Szombati Bálint.



6 7

Körlevélfunkció finoman zsírpapírba csomagolva. Maroknyi mennyiség. Ilyenkor van az, hogy a felvo-
nuló elfelejti elengedni a léggömböt a tribün előtt. Ezért öld meg s kevergesd a felfogott vérét, hogy meg 
ne aludjék. Sózd meg, hintsd be két kanál liszttel, rántsd meg barnán, tégy bele, ami ízlik és kellő, szűrd 
által. Izzadok. A hűtőszekrény rángatózik, falat ér. A jól irányzott szavakat el kell hibázni. A gondolatok 
tetszés szerint váltogatják a külsejüket. Újságkivágó szolgálatot alapítok. 
Választóvízben (Agua Regis) egy kevés ezüstöt felolvasztván ezen folyadékkal kend fel a koponyacsontra: 
Neononsens. Rögtön karakterizálódhatunk.

A tömegről kellene beszélni, vagy a drága kicsi ha-
lottjuk arannyal történő galvanizálásáról. A napkeleti 
gyöngyöt, ha megsárgult – ha már a szenny mélyen 
belé ette magát –, kitisztítani érdemes. Légmentesen 
zárt üvegbúra alatt túlságosan logikus, minden ki-
számítható. Az ablak mögött sötét van, követhetővé 
válik az írás. Jobb- és baloldalas, megegyező kivitel-
ben képzelhető csak el: a művész rúdra akasztott bőre, 
az ablak mögött. Adva van egy a tömegek elé tárulkozó 
tér, amelyben történnie kell valaminek. Talppogácsa 
páráru, földi korlát, kézi láda, roham jelzőléc eredmé-
nyező gúla. Elfelejtem leírni a szavakat, pislog a lám-
pa. Motor indul a ház elől. Határozottan éhes vagyok, 
tehát iszom. Tegnap egy csomó új lépést tanultam, gya-
korolni kellene. Leragad a kezem, könyökben fáj, 7,5 mg 
filmtabletta vár. A galambtoll-foglalat a madárszárny 

és farktollának alsó, csöves szárrészéből készül, aranyozva. Fölötte nagy óvatosság az olyan ügyekben, 
mint adategyeztetés. Szükségünk lehet olyan fogalmak készletére, melyek fékezik, jóllakatják rendetlen 
vágyainkat. Vigyázzunk barátainkra, még megéhezhetünk. A szemek nyitva, az arc mosolygón fénylő, de 
ha nyálkás tapintású, ajánlatos ecetes vízzel áttörölni. Az üldözött még vár, tükörképmáson alig lehelet. 
Minden rács dokumentum, tartalma hullaszagú, fogyasztható. Az ember csinál csak hasonló dolgokat. 
Aranyozott rács mögött két galamb, az egyik véresen verdes. Lábukon piros fonál a röptük. Kezem viasz-
nyomata más és azonos. Kezem fonográf viaszhengeren. 

Elbizonytalanodom s kis szünet után a folytatás.

Automatikusan. Az idők változnak, de én még mindig ugyanazt szeretném. Igaz, nem lehet csak úgy, mint 
– egy nagyot-akarás kéne. Ez a nagy-nagy akarás elment, kézbesíttetett, fel lehet és fel kell majd újra 
ocsúdni. Ablak vagy tükör. Amint kinézek, átnézek, tiszta az elíziumi mezők felett az ég. Nagyon komoly. 
Akol békés csendje. Feszült arc, sértett térdepelés, a hűtő aljában van még egy sör: Kelj föl, hallod?! Min-
dent el kell veszíteni, vagy pedig megnyerni. A valóság félálom képei. Csak egyszerűen, mintha most 

ragasztaná rá az „azonnali” címkét a rózsaszín ficánkoló nyelvével. Legjobban lesütött szemmel tudok 
számolni. „Z” mint budiajtó-motívum. Leölt, széttaposott papírsárkányok mindenütt a lakásban, így hát 
a kérés váratlan: Kelj föl! Tapasztalat: ember emberrel együtt. Keressetek értelmetlen kérdéseket, melyek 
az emberek körvonalait jelenítik meg, úgy, ahogyan a fantáziában többé-kevésbé világosan felmerülnek. 
Pusztán a mozdulat okozta élvezetért mindent. 

Egy nő jön be, fehér bőrű, fehér, testre simuló ruhában, ráhasal a terem közepén levő fehér papírra, 
enyhén széttárt kézzel és lábbal. Valaki szikével körbevágja a kontúrját. Két kátránypapírból készült 
szárnyat visz oda, tubusból piros festéket nyom a széleire, a vállakhoz szorítja. „Nem én vagyok, aki 
vagyok”, hallom halk hangon, monoton ismétlődéssel. Egy követ emel fel és az oldalához teszi, teste 
lassan vörösbe borul. Valaki kimegy. Ha átlépsz egy ajtón, az nem csak a te történeted. A tükörben is 
lát. Árnyéka merev, csupán egyetlen kifejezésre képes álarc, de az ember szükségszerűen gyanús ön-
magának. 

Voltaképpen annyi történt, hogy megsértődtem. Valami vonzalmat éreztem a szavak iránt, ami lehet, 
hogy hiba, de lehet valami más is. Már minden titok, marokra fogva és rászámoltatva. Önműködő kép-
zetzavar. A szomszédban összeült néhány ember, 
agyukban a pokol indulata, lelkükben a legszörnyűbb 
elszántság, és tanakodnak. Amikor hallgatom őket, 
képes lennék átfordulni más irányba. Mint álmom-
ban, éjszaka az ágyamon. A reggeli függönyfelhúzás-
sal törlődik minden, csak az üvegen a pára kézzel-
fogható. Senki sem értheti meg az utolsó szó leírását, 
hiszen az idő nem áll meg a mi kis Nirvánánk ked-
véért, ezért rendesen markolászunk. Érinthetőség 
a lábam között. Ha nem adok, elveszik. A szoba ki-
hűlt. A test poros. Többször kéne ismételni. Több szó, 
még több árnyék. Toporgunk ebben a mocsárban, 
mint valami füstbe borult szobában. A falakon rönt-
genfelvételek, csak a lágy részek világítanak. Madzag-
gal feszített arc. Szembe került jelkotyvalék. Az ál-
arc nem véd meg mindentől és mindenkitől. Az 
áldozatoknak néha finom az illatuk. Talán nem a 
félelem a kiváltó ok. Nem szól semmi a bűbájos sza-
vak ellen. Használhatjuk őket, csak ismerni kellene. 
Kellő óvatossággal minden, még egy rossz mozdulat 
is elkerülhető. Leülök és felállok, járkálok, mint ket-
recben a vad, mint egy mókus. Időnként kezembe 
áll a görcs.
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Hat perc van hátra, hajszárítós mikrofonba dúdo-
lok egy dalt. Idegen papírról, tollról, szavakról. 
Csak a lélegzetvétel ritmusa vezeti a kezem. Ezek 
után nem marad más hátra, mint hogy ezt az 
egészet megfordítva értelmezzem. Az újságból 
kivágott szavakat kalapba rakom. Tzarásan kel-
lene fogalmaznom, ahogyan előkerülnek a ka-
lapból, irány és cél nélkül. El akarom kerülni az 
irodalmat. A szavaknak papírnyi súlya legyen, 
lángoló semmi. Hat percig még a felszínen tu-
dok maradni. Elég ügyesen kapálózom, csak az 
éhséget feledhetném. Ha a Kannibál behabzsolt 
mindent, mit tehet, vajon mit ehet? Elmémben 
vak, zsibbadt agyú végletek, burjánzó angyali 
jelentés, kezemben szétfoszlik a gordiuszi cso-
mó, már öt éve várom, hogy eljöjjön a kikelet. 
Termésleverő hangulat, puha betűs vakvágány. 
A tegnapi levélre indultam be, sorjázom oldaltól 
margóig. A kályhától indulok: egy sima, egy for-
dított lépés, mindig csak sorban. Sem eleje, sem 
vége. Nincs és nem is lesz írás. Át a másik oldalra. 
Fázom, a köpeny segít, ahogy magamra rántom, 
fellebben eddig a sorig a papír. Elvégre az ember 
foglalkozhat levéltározással is. Nem mondtam 
semmit! Felejtsétek el. Azt is megígérem, hogy 

nem fogok lesni. Meg kellene kérdezni mindent előre: hogyan írjak, mit írjak? Úgy tenni, mintha felcsap-
tunk volna teremőrnek, sorolni, számba venni ismerőseinket, tárgyainkat, emlékeinket. Bejönnek és ki-
mennek, az ajtó hol befelé nyílik, hol pedig kifelé, és ezen elcsodálkoznak. A velük született óvatosság 
helyét a találkozás feszültsége foglalja el. Nem tudhatják, most el akarok kerülni minden találkozást. Fáj 
a lábam, különben is leírom magamat. Lélegzetvételkor a számba repült egy szúnyog, egy étek vagy egy 
köpés. A kilincs tapintásra nyílik vagy csukódik.

Hosszú összetett mondatok is kerülhetnének erre a papírra, de akkor történet és válogatott szavak és 
unalom. Botrányos esetről nem tudok, ezt az írást kivéve. Nincs találkozás, nincs kapcsolat, nincs idő, 
csak felkelés és lefekvés és a közben elvégezhető. Más itt már nincs – bejutottam! A nagy „A” betű.

Egyszer így szólt Cs. mester: Lassanként eltűnik minden! És újra itt van. Éjszakánként írom, a váratlan 
tettenérés izgalmával. Most olyan cselekmény következik, amelynek a valóság vagy az álom világszerűsé-
gében semmi előzménye nem volt. Emeljük fel: mást! Váljunk önmagunkká. Szemed is ver. Kétes értékű 

kísérletek eme néhány borzalmas nap után s egy szédülés. Ez a szöveg a valóság hiányáról is szól, és ezt 
nem szerethetjük. Élénken és megvesztegethetetlenül tör elő a halott, így a szükség és a nem választás 
következménye stimuláns. Utólag elevenedik meg a képzeletem. Nap múltával a nappali részletekkel 
nem egyező tények áradata. Semmi képírásos módszer térdre esés nélkül. Egyetlen fénykép az asztalon. 
Ablak mögötti kép, összezsúfolódott tömeg. Megdöbbent, hogy az ismerőseimet látom, testük rózsaszínű 
felhőmassza. A hallgatás parancsára írok. Minek írok, ha tudom, hogy a leírt eltávolít a hallgatásban élőtől, 
tőlem? Ide-oda lökdösöm a szavakat, csontokat a dolgok kisiklatójául, az egész paksamétát bele kellene 
fordítani a pocsolyába, amikor már kellő sűrűségű, hogy ne lehessen visszamenteni. Kimegyek ebből a lap-
ból, öltözöm. Segítenek, hogy nyugodt munkámat ne zavarja meg semmi és senki. Nézzük, meddig lehet 
elmenni a szadomazo rajzimitációmban. Valójában senki sem képes teljesen egyedi élethűttetésre. Sok 
mindent le fogok még írni szégyen és meggondolás nélkül, mert a leírt szöveg fontos, mint ahogyan 
fontos a papír mellett ülni és hallgatni. Enni, inni, írni, hallgatni a pohár lassú zuhanását a szekrényről. 
Nem tudom kivárni. A tükör bűnbeesés. Sikoltozva vergődő álmok, a tükröt álmodók feltételes módja. Itt 
benn a szobában. Van még valami esélyem, szokták mondani.

Hamis mindenem, ismét megrémültem attól, ami a tollam után a papíron maradt. Tavaszi sonkák len-
gedeztek a szélben. Irtózom a záródó ajtóktól, amelyek kizárnak, beszűkítik az agyat, kiszolgáltatottá 
teszik az embert. Ez a szöveg gyakorlatilag sikertelen. Nem adok választ a kérdésekre, ez kétségbevon-
hatatlan. Mindig félúton, mindig közben. Nem is létezem, csak jegyzetelgetek. Csak ez a szöveg…

Jó érzés ülni a széken, szép lehet a nyi-
tott hűtő fénye, derengőn. Leszórnám 
magamról az Én lelki és észbeli sallang-
jait. Kifejezéstelen vasarcúak vannak 
körülöttem az éjszakában, meg a füles 
bögrém. Az egyik folyamatosan vigyor-
gott, szorította a kilincset, míg meg 
nem fagyott. Ettől megkönnyebbültem. 
Nyál csorog a szájuk szögletéből, az él-
vezet eredendő. A három kérdést is fel 
kellene tenni. Egy fekvő, egy álló és egy 
enyhén dőlő alakot látok, néhol arany, 
néhol véres foltok. A hetedik lapot is 
hátára fordítva: valaminek vége és va-
lami más kezdődött. Nem érdemes 
összekeverni. Mindeddig néma voltam, 
most pedig nincs hangom. Azt csiná-
lom meg, amiről gondolkodtam, és ar-
ról gondolkozom, amit nem tudok 
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Hat perc van hátra, hajszárítós mikrofonba dúdo-
lok egy dalt. Idegen papírról, tollról, szavakról. 
Csak a lélegzetvétel ritmusa vezeti a kezem. Ezek 
után nem marad más hátra, mint hogy ezt az 
egészet megfordítva értelmezzem. Az újságból 
kivágott szavakat kalapba rakom. Tzarásan kel-
lene fogalmaznom, ahogyan előkerülnek a ka-
lapból, irány és cél nélkül. El akarom kerülni az 
irodalmat. A szavaknak papírnyi súlya legyen, 
lángoló semmi. Hat percig még a felszínen tu-
dok maradni. Elég ügyesen kapálózom, csak az 
éhséget feledhetném. Ha a Kannibál behabzsolt 
mindent, mit tehet, vajon mit ehet? Elmémben 
vak, zsibbadt agyú végletek, burjánzó angyali 
jelentés, kezemben szétfoszlik a gordiuszi cso-
mó, már öt éve várom, hogy eljöjjön a kikelet. 
Termésleverő hangulat, puha betűs vakvágány. 
A tegnapi levélre indultam be, sorjázom oldaltól 
margóig. A kályhától indulok: egy sima, egy for-
dított lépés, mindig csak sorban. Sem eleje, sem 
vége. Nincs és nem is lesz írás. Át a másik oldalra. 
Fázom, a köpeny segít, ahogy magamra rántom, 
fellebben eddig a sorig a papír. Elvégre az ember 
foglalkozhat levéltározással is. Nem mondtam 
semmit! Felejtsétek el. Azt is megígérem, hogy 

nem fogok lesni. Meg kellene kérdezni mindent előre: hogyan írjak, mit írjak? Úgy tenni, mintha felcsap-
tunk volna teremőrnek, sorolni, számba venni ismerőseinket, tárgyainkat, emlékeinket. Bejönnek és ki-
mennek, az ajtó hol befelé nyílik, hol pedig kifelé, és ezen elcsodálkoznak. A velük született óvatosság 
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unalom. Botrányos esetről nem tudok, ezt az írást kivéve. Nincs találkozás, nincs kapcsolat, nincs idő, 
csak felkelés és lefekvés és a közben elvégezhető. Más itt már nincs – bejutottam! A nagy „A” betű.

Egyszer így szólt Cs. mester: Lassanként eltűnik minden! És újra itt van. Éjszakánként írom, a váratlan 
tettenérés izgalmával. Most olyan cselekmény következik, amelynek a valóság vagy az álom világszerűsé-
gében semmi előzménye nem volt. Emeljük fel: mást! Váljunk önmagunkká. Szemed is ver. Kétes értékű 

kísérletek eme néhány borzalmas nap után s egy szédülés. Ez a szöveg a valóság hiányáról is szól, és ezt 
nem szerethetjük. Élénken és megvesztegethetetlenül tör elő a halott, így a szükség és a nem választás 
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Nem tudom kivárni. A tükör bűnbeesés. Sikoltozva vergődő álmok, a tükröt álmodók feltételes módja. Itt 
benn a szobában. Van még valami esélyem, szokták mondani.

Hamis mindenem, ismét megrémültem attól, ami a tollam után a papíron maradt. Tavaszi sonkák len-
gedeztek a szélben. Irtózom a záródó ajtóktól, amelyek kizárnak, beszűkítik az agyat, kiszolgáltatottá 
teszik az embert. Ez a szöveg gyakorlatilag sikertelen. Nem adok választ a kérdésekre, ez kétségbevon-
hatatlan. Mindig félúton, mindig közben. Nem is létezem, csak jegyzetelgetek. Csak ez a szöveg…

Jó érzés ülni a széken, szép lehet a nyi-
tott hűtő fénye, derengőn. Leszórnám 
magamról az Én lelki és észbeli sallang-
jait. Kifejezéstelen vasarcúak vannak 
körülöttem az éjszakában, meg a füles 
bögrém. Az egyik folyamatosan vigyor-
gott, szorította a kilincset, míg meg 
nem fagyott. Ettől megkönnyebbültem. 
Nyál csorog a szájuk szögletéből, az él-
vezet eredendő. A három kérdést is fel 
kellene tenni. Egy fekvő, egy álló és egy 
enyhén dőlő alakot látok, néhol arany, 
néhol véres foltok. A hetedik lapot is 
hátára fordítva: valaminek vége és va-
lami más kezdődött. Nem érdemes 
összekeverni. Mindeddig néma voltam, 
most pedig nincs hangom. Azt csiná-
lom meg, amiről gondolkodtam, és ar-
ról gondolkozom, amit nem tudok 
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Anyu

Múltkor kigondolta, hogy a strandra csak
ebéd után megyünk ki, délelőtt pedig
felkelünk, és megiszunk egy kávét a városban,
miközben a napi híreket olvassuk.
Azt is hozzátette, eldöntötte,
hogy átváltozik férfivá, és
nevetett.

Azt mondta, már csak töke nincs,
de az a legtöbb férfinak úgyis csak
névlegesen van.

Ezután kibontotta szárnyait,
az egyik tolla mögül cigarettát húzott elő,
mire én emlékeztettem, hogy ez sem
olcsóbb hobbi, mint
a fényképezés.

Igaz, igaz.
Tovább nevetett, bár már
egy ideje semmit sem talált igazán
viccesnek.

Ugye aputól örököltem a humoromat?
És ahelyett, hogy megsértődött, vagy
legalább válaszolt volna,
mindössze elpöckölte a félig szívott
cigarettát,
és működésképtelen szárnyain
átrepült a szomszéd szobába.

megcsinálni. Így szeretném leírni. A kapott metszés-
pontokat összekötjük, az így kapott húrfelező merő-
leges a földfelszínnel alkotott metszésvonallal. Az 
olvasó elvárásai igen kis valószínűséggel azonosak 
a leíróéval, még ha ez az írás didaktikus, meghatá-
rozott cél érdekében készült is. Ezen segíthet az első 
benyomás, az elképzelés–befogadás feszültségének 
kiporciózása. Minden mondatot újra olvashatsz vagy 
átírhatsz. Az a hely, ahol egyetlen, biztos értelmét 
találnád ezeknek a szövegeknek, nem látható. A tűz-
behajítás pillanatáig tudsz választani: továbbolva-
sod, vagy…

Minden külön értesítés helyett közlöm, hogy alulírott 
szubjektív okok miatt ismeretlenné vált, minden ká-
ros tevékenységet beszüntet, még marginálisan sem 
gyakorolja a művészetet.

Ezután minden erkölcsi és anyagi felelősséget vállalok 
a tetteiért, gondolatait rendszeresen ellenőrzöm és 
szükséges mértékben korrigálom!

(1993–1994)


