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Sprintelni

Locsolni kell a nyüzsgést, locsolni kell
a gittet; a notesz felspannolt húrja mintha senkié
se volna.
A forgalom ma ingva leng, s a kecskebak kiböki az árulás szemét. Vigyázat!
Gázcsonkra egyedül a gázai övezetben van szükség!
Özönvíz kicsi köpésekből, a gyufásdoboz oldalán férjen el
a sündörgő, s a füllyukasztó.
Az ellenálló szervezetekért mit meg nem teszel! Kipenderíted a gyógyulás színképét
a kocsmából, ventilátorod lüktető halántéka sikolyt csikar ki
a parázstökből.
Kétségeid vajon miért oly előkelők?
Amennyiben szeplőidhez készül az asztronauta, évadzáró lesz a futam?
A díszpolgári jog sintérek kezére került, s már a kuplunggyár vészkijárata 
is csak haloványan látszik. A zsongás tükre lettél, elfogyott erőddel
mégis birokra kelsz az alkalmi turistákkal.
Mezei futásod díját irigyli a fordulat a mesében, a könyvelődben meg nem bízol,
mert egy ízben bűnbakká tette a drámai fogyókúrát. Négereid öltözéke élére állított szurokmező,
akár a falba épített cipőfűzőt, oly szerencsétlenül
tünteti fel őket az oázis az árverésen. A bizonyítás honlapjára egy, ha visszakerül.
Súgok én neked valamit; egy teóriáért visszamenni a jégkorszakba
nagy bátorságra vall, ehelyett te kicseréled az antikvitás zálogát
egy hisztamin tartalmú rézkarcra, mert ádámcsutkád bodorított,
s a kakasviadalt sem kezeled a helyén.
Bíbor akasztást szeretnél? Felőlem!
De ne takard ki előlem, hogy a szőlőszem az istállóban ragadt; – mily felkavaró élmény –,
s te, aki az antigént csupán hányásból ismered, már rég elfelejtetted, hogy az ok faji jellegű grund, s milyen 

érzés
a fodrozott iszalag dallamára tangózni akkor, amikor
a vízgyűjtők göndör pihéi megskalpolják a kor bölcseletét.

PÁRNICZKY MIHÁLY

Hipp-hopp New York

Egy sajátos individuáció fázisai 5+1 felvillantásban

(AZ UTASÍTÓ MEGSZÓLAL)

ne foglalkoztasson ha meg nem hallasz
vagy ha meghallasz ne hogy rosszul értesz
félreigazol ha erővel vallatsz
ellenem immár csacsiság se vértez

érzed a borsót bár tucatnyi matrac
alatt tudod csak ott van s kérded mért ez
a törvény hogy míg napközben falat raksz
árokba vackolsz s gaztépésnyi bért lelsz

ha mást nem lépsz azt léped amit akartam
nem létezik amihez képest eltérsz
csak ellenem való küzdelmed add fel

megközelítesz kontinensnyi partban
teljes köröm eléred hogyha nem kérsz
üdvöd vagyok történeted mutat fel

(CÉL-OK ÉS DORGÁLÁS)

nem ismersz még hisz a történetet
tapasztalnod béklyóz feltétlen okság
csinált titok mit szégyellsz ez botorság
mert szabaddá csak szolgálat tehet
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alázat önkényével – képleted:
teszem s nem: kell lesz; még elég okosság
hogy tévelygőbe önmaga fokost vág
s a jól beválik s hogy nem vélheted

lényeged rossznak: figyelmezteted
magad ha fájlalsz eltéréseket
a céltól – érte hogy nem: ellenében

teszel; rám mutogatsz ha bünteted
visszaeső magad szenvedve tétlen –
árnyad dúskál ott ártó elemében

(EUFÓRIA, SZAKADÉK ÉS FOGÓDZÓ)

ez is tanulság: előreszaladtál
torpanva kerülnéd a szakadékot
lennél másutt (a varázsige: hipp-hopp) maradsz értetlenebb a megírtaknál

sebhedne ujjad ha tovább csikarnál bíznál egészségedre haladékot
épp rám s időzül félre csacska titkod
szokás szerint – mi érne rosszabb annál

sorolj növényt bibircses articsókát
boroszlánt kunkort európait vagy
városnevet Párizs London New York

fokföldi ibolyát édes csicsókát
ismerni-jó székfűt magyar hunyort
akard és hipp-hopp jaj de jó hogy itt vagy

(ÖRÖMKONTROLL)

elértnél jobb öröm álmodban képzelet
s szándék hullámain mint köztes cél kísért
eszköznek mondanám magasb eszményekért
ha elszántat mutatsz s érett jel jár veled

legjobb szakács a vágy de többlet nem terem
ha elbocsát az ágy s nem áraszt el malaszt
a kényszerű sikert hogy ne pusztán fogyaszd
mert nem teremt erőd lesz űrré érzelem

s kétség pokla gyötör legalább értenéd
okát-fokát gyönyör végső hiányaképp
de hát nem érted – én (ügyetlen itt a szó)

csak annyit mondhatok: tapasztalnod való
hogy szalmapelletté zúz fals emóció
megvolt mit odahagysz – mit adsz marad tiéd

(SORSANALÍZIS)

megvagyok megvagy ó mióta vártuk
közlekedésünk eme ritka oldott
lehetőségét lám szót szóba toldok
még stilizállak is vagy mi a mándruc

fölöslegessé silányul bevált trucc
értelmén túlszárnyalva érzed Jungot
ötödik szintű animád a húgod
s véled hogy mindenekre együtt tártunk

egymásba tárulás által kaput
ácsi mit szólna ehhez nagyanyud
ne becsülj túl az igazi gubancok

most sanszlanak: hibádzó érdem
tolja ki hunytod – messzi éden
vakítana ma még – takard el arcod
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(A MEGFELELÉS)

valami vicc történik kéremszépen
rossz vicc s ha az embervadászat játék
játék ez is – lelappadt-labdaképpen
nem pattogok taposson meg huszonkét

elszámolhatatlan házasév mit önként
s nyuszi-tudatlan éltem – ez a vétkem
és szégyenem hogy nem tehettem másként
egyébként szép volt szánni-bánni éppen

nincs rajta mit: jó sem kevés esett –
rossz nem vagyok hát nem vélelmezek
paradox áldozatot ellenemre

több életem volt ne élesszetek
egyre se vissza – érme-él leszek
fej-írás: fitty holmi igenre-nemre

Budapest, 1994

ÜRMÖS ATTILA

Nem élünk már a középkorban

Keresztmama zaklatott volt.
Hogy lehet ilyen ronda emberért rajongani? Nem a nagyhajúakkal van nekem bajom, de ez az 

énekes, ez a Bebek olyan rusnya, hogy egyszerűen nem értem. És azok a kapa fogai… 
Anya megpróbált helyeselni, szívből utálta a rockereket, ám a keresztanyámat feszítette az indulat, 

és csak mondta, mondta tovább:
És a kisasszony kilógott. A Beával! Azt is csak lássam, majd megkapja a magáét! Amúgy is a bö-

gyömbe van, mert a Marikával feszt cserélgetik a ruháikat. Erre telefonál az osztályfőnök. Hogy jobban 
van-e a lányom? Meg hogy használt-e a kezelés, amire a múlt héten járt? Hát csak hápogtam a tele-
fonba, mondtam, rendbe van, persze, aztán mikor a kisasszony hazajött, leültettem, hogy halljuk csak, 
hol jártál a múlt héten? Erre képzeld! Rávágja, hogy Bajmokon. Mit kerestél te Bajmokon? És elmondja, 
hogy a Beával kedden, szerdán meg csütörtökön iskola helyett kibuszoztak egy birtokra, ahol ez a Bebek 
azzal az istenverte Bijelo dugme zenekarral három napig randalírozott.

Anya a fogai közt végre kipréselt egy naháát-ot, aztán becsukta a gyerekszoba ajtaját, Keresztmama 
pedig suttogva folytatta. Ezt nem hallottam, ezért az ajtóhoz kúsztam, rátapasztottam a fülemet:

És képzeld mit válaszolt? Azt mondja nekem: „Anyaaa! Nem élünk már a középkorban!” Most 
mondd meg!

Az Egy nehéz nap éjszakáját vetítették a belgrádi tévében, apa a felénél aludni küldött, ám így is megfer-
tőzött. Mondtam a bátyámnak, rakja fel, mire csak legyintett. Anya minden tiltása ellenére sűrű sötétbarna 
haját nagy göndör sörénnyé növesztette. A barátja, Györe Zoli ugyanakkorát, de szőkét, egyenes szálút. 
Együtt olyanok voltak, mint a terrierek a bárszekrénybe rejtett viszkisüvegen: Black and White. Nehogy már 
ugyanazt hallgassa a trapéznadrágos nagymenő, amit a kilencéves öcsi. Minden együttesre, ami nekem 
tetszett, azt mondta: Uggyaaan! Ezeeek? Hoztam haza a Kiss lemezeket, mire ő: Bohócok! Pedig Gene 
Simmons nyelve olyan hosszú, hogy eléri vele az orra hegyét. Szatyi azt olvasta róla, régebben tanár volt. 
Az én szüleim is tanárok, de ez két külön galaxis: Honthy Hanna meg a Detroit Rock City.

Szatyiéknak komoly hifi berendezése volt. Magnó-rádió-lemezjátszó. Rolling Stones albumot találtam 
a polcon, melltartós nénikkel a hátlapján, meg egy bufogó elektronikus, rémfilm-hangulatú kislemezt. 
A téli délutánokon, ha már sötétedett, azt játszottuk Szatyival meg Nagy Zolival, hogy felraktuk ezt a félel-




