
50 51

neonmáriákkal világítom az arcom, bevilágítom, az arcom

rideg fénye vibrál szét, tenyér-net, nincs csend, zajkül-

világ,

de, menekülnöm se kell, magány, kedvem sehol,

holdkoronggal csiszolt tükörfény-plezúr, zsúr, hogy

mások szeretetéért, érted imádkozok

nem bánnám, ha lenne agyam, szemem, kihunyt, kék opál

szükségletek, szarni, hányni, emésztésem rendben van,

normális, emberi lény, állítólag jézus krisztus vizet hányt

egy-ugyanaz, vértakonyhuzat

lemerültem, kikapcsolt, fél halál.

kaptam töltőt, újra élek, hitadomány.

fagyban ásni saját sírod, szép haza földben.

döngölt ködben élni, léted enyészetében.

egy-ugyanaz, vértakonyhuzat.

És, mondd meg nekem, mitévő legyek, ha

szép színük szerint cerka-hegyek kopnak

más árnyékolást, mint amit a minta

megkíván, na; üres, de mi is?

kerek nagy gyerekdal

ökör a lét, nyakamban kolomp,

ököllel ütöm a fejem.

nincs naptár, kérődzök,

ostoba öröm a teher.

piros számos ünnep,

hűtlen évfordulók,

jobbról balra, balról jobbra,

rémálomba forgolódok,

felfújt a tápadalék,

nehezen emésztem meg

ezt a világrendet, ezeregy óta.

ég a város, ég, el ne aludjék

szíveinkből a sok napalm ki ne aludjék.

ég a város, ég, el ne aludjék

szíveinkből a sok napalm ki ne aludjék.

Nap, Hold viharnak fordul, sír a szélben nádszirt.

Fakó táj, fakócok, és villám, és reccsenés; kegyből ég 

láng, messzi kecsesség.

Hozzá bóknak, boszorkához ünnep, úgy hamuzok, 

hogy tűzijáték.

Huzat rázta magánynak, zörög lombbal faárnyék.

Kérlel ének, hangra, de nem török dörgést, a nemtörő-

dömség kísérget így.

Kivilágított utcák az érrendszerem, az villódzik, amer-

re jár-kel a gond, ott sötét koppan lépéselőnyöket.

Ez világrend, meg nemzet, meg keresztek? A faszt!

Rontógyülekezet, vár. Akasztott emberi nyakék. Szaka-

dék, rablánc, szabad kezek.

De szépen játsszál, ne tedd tönkre.

Árnyék ráncigál, visz, visz át a városokon, zokon vesz, 

megnevet, kihaltságba tár.

Körülöttem, csak a tévék zavaratlanságában tág, hal-

kulnak álomhalálok sápadttá, de

a sár apad tán, hogy így látni, ahogy vért kívánnak, a 

kis nagyurak, mostanában.

Tanában tengermély tiszteletlenséggel, nagyít az üres-

ség, kikerekedik a világ.

Vérszemet kap! Ja. Pénz, dög-kutak.

És oda zokog a koszba az éjszaka, mikor komorodik a 

szó bajsz alatt, fogcsikor.

KEDVESTERROR
Verssorok Fazekas Levente 

Szimplapokol című kiállításához, 

2018. május 30. – június 22.

Gondolni valami vers, mert 

vall, ami vers, így

válni, amivé rés, és

vállalni kérdését, gond ölni.

Képeskönyvek, képeskönyvek.

Megannyi színtónus, fényes vagy matt,

lap testre, lap testre, lap testre lap,

a figyelem nem lankad.

Oldal, számok, magyarázat, hivatkozások,

így kottás a sor; borzong bele olvasó.

Gondol jóra, sóra, jódra, jóra. Óh, a képeskönyvek.

Képeskönyvek, képeskönyvek a halálról.

Kitépett lapjaikba csavart dohánymetaforák:

húsrozsda múlt idő, felfogott vér alvadóra,

összegyűjtött esővizek párolgása.

Arc-sározott üresség, opálos csempék közt

bolyong, nyitott zárakat keresgél.

Géz a szíven gyász, magány-magágy,

bár sosem halsz meg igazán egyedül.

Porlasztással elvegyül, hamuzott hitmaradéka

dalra kél a szélcsörömpölésben.

Nagy szárazságban töredezett földrések ette mesék ezek,

én is elérkezek, elígérkezek, örök igétlenre,

majd egyszer. A feketére kéksötétedés,

emlékeink mélyzöldje, majd úgy is mészre vész.

Addig, meg játszunk halált komolysággal.

Becsukod az ajtót? Ott, jó meleg van bent. Velőben.

Nap, naprendszer, holdpajzs, kegytárgy,

bolygók mentén fényereklye,

űrtövéből ütőérbe, fény, verőfény.

anyagzsebkendőből gyutacs, üvegtörés,

lángra huzat, szétmarcangoló indulat,

dúvadra bú, elkísér, rá elkeseredettség,

a halállal randevú, rendre bűnrevü,

kárpit medence, koporsó bársony,

halott nomád hagyományok.

láz, láz, szellemláz, szellemlázi éra,

senkiházi ember volna, mégis kifordulna.

láz, láz, szellemláz, szellemlázi éra,

senkiházi ember volna, mégis kifordulna.

hiszti itt, ez hisztéria, toporzékolok

földhöz verem magam, rángás, és csörgődobok,

elfojtás hergel, fáj, hogy nő a csontom

nincs artikuláció, az aortából szólok:

nem érti magát a nép, itt nem érti meg.

Kutyahús, kutyahús, szereti a másik húst.

Kutyahús, kutyahús, szereti a másik húst.

Kutyahús, kutyahús, ki a gazdád, kutyahús?

A kurva gazdád, ki?

Jöttem képfejek. Szórakoztatni, de

eluralkodik rajtam az út, feldúlni látszik.
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Villám cikáz szeméből, düh fergeteg, hogy 

dörög, a melle úgy veri, kint kong, mert

bent rekedt, az emberben a kín.

Meg-megcsapdázták itt egymást a magya-

rok. Mindenki acsarog,

lazulnak a csavarok, rozsda eszi törésre, 

pattan szilánk.

Nem érted, mi? Nem. Baszok rá. De azt 

értsd meg:

Nem eshetsz hiába ugyanazon hibába, 

folyton.

Akkor lángra kapsz, lángra kapsz.

Nem eshetsz hiába ugyanazon hibába, 

folyton.

Abból máglya vagy, máglya vagy.

Nem eshetsz hiába, ugyanazon hibába, 

folyton.

Majd hamu az, csak hamu az.

Fényszennyezés. Jutalom a fejedre.

Értem már, rám metsz Ré ég, erre ér,

remeg; hogy hozd a várát vérednek, 

kiutakra.

Ezért jöttél. Ezért jöttél a világra.

Oltsad szomjad fénnyel, révbe érni 

készülj.

Lehet az műfény, vagy a napé, de az ár-

nyék; az árnyék a hiány varázslata, ahogy

formákat önt, ölt, öl-el magába, hidegség a 

láza, lávamozgása vágy, és ha szélvibrált

víziókat szít, legyél, nemhiába, figyelő tár-

sasága, csak a rá szánt idő az ára, bár míg

drágakővé sűrűsödik életek mehetnek rá-

ja, tágas tájait járva át.

TENGL ER GERGELY

HALSZÁJOPTIKA
2018. június 27. – július 20.

A Halszájoptika kezdetben mindössze egy blog volt, aminek lényegét 

az alkotta, hogy fotókat és a fotók által inspirált rövid szövegeket 

publikáltak. A csoportot ketten alapították, a fotós-író-zenész Varga 

Imre és egy volt újságíró, Haynal Ákos. Hamarosan azonban újabb 

alkotótársak, fotográfusok és írók csatlakoztak hosszabb-rövidebb 

időre a bloghoz. Az elmúlt négy évben közel 800 posztot publikál-

tak, nagyjából negyven közreműködővel. A blog indulását követően 

hamarosan élőben is megjelentek. 

A B L A K

Én titkom. Nem tudja senki, hogy rád gon-

dolva milyen rezgés indul el bennem, s kí-

gyózik ágyékomtól a fejem búbjáig, majd 

vissza. Én titkom, hogy míg a szokásos ru-

tinnal közlekedek nappal, alig várom, hogy 

munka után hazaérjek, és a nyitott ablak-

ban ülve csillapítsam mérhetetlen szomja-

mat. Ott ülök minden este héttől éjfélig, és 

ezek az alkalmak a teljes kiszáradástól 

mentenek meg. A szemközti házat lesem, 

hátha otthon vagy. Lent a parkban, lenge in-

gekben, szoknyákban, áttetsző ruhákban 

sétálnak nők és férfiak. Most jó, sóhajtoz-

nak megkönnyebbülten a mélyzölden suso-

gó fák, az egyre hűsebb égbolt alatt. Míg ők 

a könnyű hold, és a gyéren elhelyezett utca-

lámpák fényében lassan párologják ki a forró-

ságot, az ablakomban hideg cseppek reme-

gik körül a borosüveg nyakát. Úgy képzelem, 

ahogy kifújom a dohányfüstöt, az átkanya-

rog hozzád. Senki nem tud rólad. Én titkom, 

hogy nem hívlak, és így nem is küldhetlek el. 

Ismertem valakit, aki ugyanilyen szomorú 

volt, belém költözött, és azóta minden éjjel 

elringatom. Komoly munka. Vagy én voltam 

az, és csak magamat ringatom? Én titkom, 

hogy nem tudom, elbírnám-e a te szomorú-

ságodat is. Talán árulás ez. Vagy az volna 

árulás, ha megszólítanálak? Én titkom, hogy 

hiányzol. Nem ismersz, és eldöntöttem, hogy 

ez így is marad. Én titkom. Én titkom. Én 

igen nagy titkom.
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