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a számon, a torkomon át a tüdőmbe. Csapkodtam a kezemmel, meg a lábammal. Vergődtem. Ez nem 
romantikus, gondoltam, ezek túlságosan ügybuzgók, ezek keresnek valakit. Aztán beletettek egy akvá-
riumba, amibe levegőt pumpáltak, hogy mozoghassak benne. Fullasztó párát éreztem. Lámpával derűs 
napsütést varázsoltak. Az akvárium falai üvegből voltak, nézegették, kopogtatták. Ettől függetlenül, 
egy óvatlan pillanatban kiugrottam, csapkodtam, haraptam, persze ezzel egyidejűleg ők is olyan mód-
szereket használtak, melyek nélkül nem lehet sikeresen emberből vacsorát készíteni. Ez egy jól működő 
közösség volt, csupa nagy hal, nagyobbak meg kisebbek meg közepesek. Vadak, bölcsek, jók meg rosszak. 
De ezt csak úgy gondoltam, erről általában nem szereztem tapasztalatot. Könyveket meg újságokat is 
láttam a kezükben, illetve az uszonyaikban. Lapozgattak, egymásnak felolvastak hangtalanul, kihang-
súlyozva, hogy a köztük való viszony nem mond ellent annak, amit előír a kollektív emlékezet, élettörté-
neteiknek, melyeket biztosan rögzítettek a könyveikben. Az egyik hal, ruhájából ítélve asszony lehetett, 
odaült, és kenyérdarabokat szórt. Rá se hederített senkire. Rám nézett alaposan, fényes, színes kövek 
közül nézett, egyáltalán nem akart elmenni, én pedig azokon a finom folyami köveken csúszkáltam, 
amiket beszórtak. Megláttam a halnőt, ahogy kézen fogva odahozza a gyerekét, egy nagy szemű, aranyos 
kicsiny halat, aki naphosszat játszadozott az akvárium közelében, majdnem úgy, ahogy a meseköny-
vekben szokás. A halacska dicsekvő volt, kitalált dolgokat, olyanokat, amilyeneket gyerekkoromban én 
is kitaláltam. Például felkapott egy lyukas cipőt és eldobta, a vízből a levegőbe. Képes volt meghallani 
a hallhatatlan hangokat és megfogni őket, és dicsekedve csapkodni a farkával. Akkor láttam, hogy ez a 
hajlék milyen gyenge. Hal mama az ölébe vette fiacskáját, és azt mondta, leolvastam a szájáról, milyen 
jót fogunk ebédelni ebből a bácsiból. A halivadék tapsikolt az uszonyaival, mikor az anyukája elmesélte 
neki, hogy ki fog rántani, finom zsemlemorzsában megforgatva, olajban fog megsütni ropogósra.

HORVÁTH ÉVA

Versek

GÉPEL

nem tudja még hogy mit (kellene)
könnyedén nyomja az entert hadd
csússzon lejjebb a sor mert ez már
nem mehet egy helyre mind
elvágja hát és a ritmust kiérzi 
a billentyűk klklkklklklklklklk
lágy trilláiból (google: trilla jelentése)
a trilla hülyeség!
most visszaolvas kár mert így megtörik
lendülete tulajdonképpen nem a szerelemről
akar írni legalábbis úgy nem
ahogy az elképzelhető lenne 
most beleeszik a paradicsomos
káposztába már kihűlt próbálja nem
lecsepegtetni most félrenéz amíg rág
és véletlenül beüt egy vesszőt pedig
nem állt szándékában központozni kitörli írja 
tovább a verset nem a szerelemről
idejétműúlt téma nem működik a gépek
nem tűrik jól a kísérletezést hopp egy
fás torzsadarab a tányér szélére dobja
visszaolvas a trillától majd pótol egy
ragot egy névelőt itt is elrontja nem kell
az és megint vele álmodott kijött a hiba-
üzenet mint egy beragadt ő-gomb olyan 
de nem tehet róla az agy setesuta is eldugulhat
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mint a lefolyó valami kellene ami feloldja
a rengeteg lerakódást persze nem lehet hinni azt sem
hogy a szívben bármi más is volna
az alkatrészein kívül 
megint pótolni kellett egy b-t és
kihúzni egy a-t a verssel nem túl
elégedett sok helyen probléma van
még ezeken elszöszmötölhet utólag
hogy a megadott ritmust kiigazítsa
vagy esetleg szavakat cseréljen másra
halkít a zenén és nem gondol
senkire leginkább önmagára nem
tulajdonképpen az ember annyira
megcsalható régebben azt gondolta

törlés
másik zenére vált valami elvontabb
kell most gottes zeit ist der allerbeste
tisztában van az elmondhatatlan
természetével -------------------------
telefonhívás na szia megbeszélik a főzést
és a holnapi kaját lehet krumpli- vagy zöldbabfőzelék 
oda sem figyel mert bent jár a sorok közt
és fogalma sincsen arról hogy van-e a spájzban
krumpli nem tud most zöld ágra
vergődni azzal az emésztő gonddal
hogy miért nem írhat a szerelemről
nem lehet kimondani in 
nomine ungherese esélytelen elbeszélni
most megint visszatöröl mert nagyképű
sor következett taps a videoklipnek vége
zwiegespräch ez a vers rémálom hosszú
és pont olyan nyomasztó mint az az arc
amire éjjel felébredt amit egyszerűen
nem lehet eltávolítani hiába üres a lomtár
visszatér mint pl. A FAT típusú vírus mindössze egy példányban rakja fel 
magát a lemezre, annak egy tetszőleges clusterébe. Minden végrehajtható 
fertőzött fájl kezdő clusterszámát a katalógusjegyzékben átirányítja magá-
ra, a további FAT láncolást kódolja.

ez a líra nem szól a szerelemről
csak arról hogy valami elromlott és
nem így kellene lennie mert ez káros
a környezetre ez parazita ez olyan vágyakozás
ami már egyszer eltöröltetett de nincs elég limphocyta
A legtöbb – de nem az összes – nagy, granulumokkal szemcsézett képet 
mutató lymphocytát NK (Natural Killer) sejtnek, vagy természetes ölő-
sejtnek nevezzük
cigiszünet --------------------------- és kávé
és mégis mégis
szakadatlanul szemközt a leáldozó nappal 
mindaz mi elmúlt halhatatlan 

waltz így folytatódik a kocsonyacsengésű 
zongoramámor aztán tekintete a nyelvvizsga-
könyvre esik és eszébe jut megint
az elintézetlen ügye ami már úgy
is marad – javítás nélkül,
végtelenül s elérhetetlenül

TSET

izén lőbröküt
lálat avtídrof tnednim
ebpék a péleb
lőbpék a pélik
nyekédegne gevü za
azzsam réhefkelél nyokélyof
izén nesőre ah
már látja



16 17

mint a lefolyó valami kellene ami feloldja
a rengeteg lerakódást persze nem lehet hinni azt sem
hogy a szívben bármi más is volna
az alkatrészein kívül 
megint pótolni kellett egy b-t és
kihúzni egy a-t a verssel nem túl
elégedett sok helyen probléma van
még ezeken elszöszmötölhet utólag
hogy a megadott ritmust kiigazítsa
vagy esetleg szavakat cseréljen másra
halkít a zenén és nem gondol
senkire leginkább önmagára nem
tulajdonképpen az ember annyira
megcsalható régebben azt gondolta

törlés
másik zenére vált valami elvontabb
kell most gottes zeit ist der allerbeste
tisztában van az elmondhatatlan
természetével -------------------------
telefonhívás na szia megbeszélik a főzést
és a holnapi kaját lehet krumpli- vagy zöldbabfőzelék 
oda sem figyel mert bent jár a sorok közt
és fogalma sincsen arról hogy van-e a spájzban
krumpli nem tud most zöld ágra
vergődni azzal az emésztő gonddal
hogy miért nem írhat a szerelemről
nem lehet kimondani in 
nomine ungherese esélytelen elbeszélni
most megint visszatöröl mert nagyképű
sor következett taps a videoklipnek vége
zwiegespräch ez a vers rémálom hosszú
és pont olyan nyomasztó mint az az arc
amire éjjel felébredt amit egyszerűen
nem lehet eltávolítani hiába üres a lomtár
visszatér mint pl. A FAT típusú vírus mindössze egy példányban rakja fel 
magát a lemezre, annak egy tetszőleges clusterébe. Minden végrehajtható 
fertőzött fájl kezdő clusterszámát a katalógusjegyzékben átirányítja magá-
ra, a további FAT láncolást kódolja.

ez a líra nem szól a szerelemről
csak arról hogy valami elromlott és
nem így kellene lennie mert ez káros
a környezetre ez parazita ez olyan vágyakozás
ami már egyszer eltöröltetett de nincs elég limphocyta
A legtöbb – de nem az összes – nagy, granulumokkal szemcsézett képet 
mutató lymphocytát NK (Natural Killer) sejtnek, vagy természetes ölő-
sejtnek nevezzük
cigiszünet --------------------------- és kávé
és mégis mégis
szakadatlanul szemközt a leáldozó nappal 
mindaz mi elmúlt halhatatlan 

waltz így folytatódik a kocsonyacsengésű 
zongoramámor aztán tekintete a nyelvvizsga-
könyvre esik és eszébe jut megint
az elintézetlen ügye ami már úgy
is marad – javítás nélkül,
végtelenül s elérhetetlenül

TSET

izén lőbröküt
lálat avtídrof tnednim
ebpék a péleb
lőbpék a pélik
nyekédegne gevü za
azzsam réhefkelél nyokélyof
izén nesőre ah
már látja



EKSZPANZIÓ 30+1

1918

AZ ÖREG VADÁSZ ÉS A FEGYVER

az öreg elborbékolt
csobányán harnyú vijjont
rezgődő pármium csávált
a holt tőte fölé
macska sziámolt tyaku bégett
meg-megedámolt a másli
hova to bohumil rabolt
sál kirga zuzok gezek 
érgező szeszimentek
orkájában fellazulandusz
a böszme szöszhumusz
nem tudott elbandikázni
pedig a titrakosz májadozott már
tojfelek setten jártak
szarvaztak patikálisan
s ahova elcsúnyázott az öreg
az maga a poklori

Compassió

Pilinszky palimszeszt(usz)

Milyen lesz az a VisszaSejtesít,
amiről csak hasonlatok beszélnek,
olyanfélék, hogy oltár, szentély,
imádság, kézfogás, ölelés;
Fűben, fák alatt megterített asztal,
hol nincs első és utolsó vendég.
Végül is milyen lesz, milyen lesz
az a nyitott szárnyú ikaroszi 
emelkedő zuhanás, az a 
VisszaHáramlás a temenosz lángoló 
szívébe, közös fészkébe? 
– Nem tudom, és mégis, hogyha 
valamit tudok, hát ezt igen: 
e forró folyosót, e nyíl egyenes labirintust, 
melyben mind tömöttebb és 
mind tömöttebb és egyre szabadabb 
a tény, hogy repülünk.

Parancsolat

Legyen meg a Te aratod
a kilakoltatott lélekben. 

Legyen meg a te akaratod
a kilakoltatott fejekben is.
Azonképpen házkutatást tartass,
úgymond önkéntes revíziót,
hogy visszasejtesedjen,
hogy visszasejtesíthesd
mi benned mennyei – 

azonképpen itt a Földön is,
életre tévedt egyszeriséged.

NÉMETH PÉTER MIKOLA




