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„Úgy érzem, félszemmel szebb ez a világ” 
- mondta James Joyce, a szemműtétje után a parton ülve.
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a szangvinikus nő
árad belőle az erő
de gyengédségben
is otthon van 
ha mindenképpen
feloldott vagy
az oldott férfit szereti
az oldatlant nem kedveli
a szangvinikus nő
ez a gyengéje neki
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Addig, 
amíg a természet megmarad

NATURA FOR EVER
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egyik este
iróniában jártam
egy másik esti
időzónában 
volt a hold
a legbelsőbb
napló szerint
ilyen még soha
nem esett meg
(na, tippeljetek)
ez talán már a jövő század oda-vissza eredménye
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Addig, 
amíg a természet megmarad

NATURA FOR EVER
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Méri igyekezett az Energia Központ kikerülésével 
a Mérsékelt Vesszőztetés Gyönyörűségei felé vezetni 
az Átformálódottak Társaságát, 
akik szótlanul követték Mérit, bár időnként 
el-elsült egy-két telepatikus gondolatábránd 
a belső mosolyok kedvéért. 
A társaság fáradtságát megérző Méri 
ekkor egy ártatlan energiaváltással a földtől 
55 centi magasba emelte a társaságot, ezzel 
könnyítve az előrejutás nehézségein, valamint 
személyre szólóan segítve a levitáló társaságot, 
mert ez volt Méri zseniális képessége, 
ahogy a szüzességét is őrizte 
és ápolta az igazira várva.
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Az univerzum összehasonlíthatatlansága
(a fekete lyuk leolvadása)
mangánmegtakarítás

Nincs több alku a harmadik szemről
Elsodorhatták a múló idők
Vad rohanás volt a társas jóviszonyból
Próbáld ki a foci cicomáját
A gőgből merész lenézés árad
Szájzenészek hősies magja búg
Hajnali hajadon néma sétája visszafelé
Ott vannak a magukra hagyott ruhák
Nehéz ezt csak úgy elszelfizni
Annyi fals ömlik ránk zúdulva 
Gravitál a kényszer nyers váladéka
Top tízből a top kilenc félreértésbe
Valaki az elmúlásról suttog pöckölő mondatokban
Az esti hírekben mindig hülyének nézik az embert
Grabancból ütnek a suhancköpködők
Az ítéletet az analfabéta bíró nem tudta felolvasni
Magára nézve ez ön - és közveszélyes
Javaslom, vegyük meg A halnak is füle van mondatot
Nem kéne többet orra bukni, ha már orrunk sincsen
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Papíron minden olyan remek, csak a szóbeszéd durvítja össze
Az embernek halálvágya támad vagy halhatatlanságesete
Ki kéne közlekedni a közlekedésiigény-hiányt
Vérmegújulási szándékkal léptek elő a sötétből
Egy bárgyú hétköznap kora reggelén a gazdagok 
szegényekként ébredtek
Sokszor az élet könnyű pillanatai is ólomsúllyal nehezednek
De hibáznék, ha ezt fordítva is így gondolnám
Megtettem pár paramétert a közelség kedvéért
Sokat voltam kiszámíthatatlan, a beszámíthatatlanságomat 
most nem igazán firtatnám
Kimenteni az utolsó pontot
Amúgy a manipuláció csak rövid ideig ül meg a lábán
Tréfán kívül kitréfálni a sok kis kényszert
Láttam egyszer a paragrafusjelet (§) alaposan bepálinkázva
Beütni a betűjelet, megfontolni, amit kimódolni lehet
A jótékonykodás szagtalan víziló formájú mérete
Ezúttal a kubisták fogtak meg olyan kedvesen
Összezavarodva a leendő hátsó szobámban estem össze
Színdarabot akartam írni, de a kezemből egy erős kéz 
kicsavarta a bepuskaporozott golyóstollat
Ösztönös és megállíthatatlan szösszenetre bukkantam
A kifordítás előnye a hátrány
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Van még abból a tavalyi hideglelésből?
Gyémántfokozatú vaszáradék, pamutárfolyamú cécó
Uralni az időt, innen már csak egy lépés az időtlenség
Úgy néz ki, mintha olajvidéki páros herceg lenne
Kígyók között gyötrődni, marás lesz a vége
Utópiából alig-alig vannak menekültek
Ahány mondat, annyi észkombájn kéne ide
Egy szőnyegbe csavarták félhalott testem, 
amit a halál fokozott le
Drámai medvezokni volt a bűbájos színésznő kecses lábikáján
Hű de kacifántos eredménytelenségeket élünk át nap mint másnap
A tavalyi Ideggondozóban 
minden olyan idegborzolónak tajtékzott
Annyira élvezte az életet, hogy a szívébe állt egy fogkefe
Frazeológiai idomokkal páváskodott egy bolondos hegyi költő
Az emberi arc sokkal kifejezőbb, mint egy deci unikum
A szingularitásban gyökerező robotfrazeológia 
kacsingatva is kommunikál
Imádom ezt a magasröptű undergrund szövegelnyomást
A burzsoá futuristák minden áron elhitetnék, 
hogy a jövő a gazdagoké
Itt már a faszom sem igazodik ki
Az ostobaság bugyrai mindent bekebeleznének
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A krómagyúak támadják az ellenállásbázisunkat
Nem szeretem, ha valami ennyire hivatalosnak hangzik 
(azt csak a wikipédia szereti)
Az hihetnénk, hogy az elidegenedés 
már régen kiment a divatból, de még inkább megújult
Bátran kijelenthetem, nincs viszonyom az ömlesztett sajttal 
Csak a nagyon szofisztikált elmúlásban hiszek
Könnyű prédája vagyok a fésületlen mondataimnak
Ez nyakkitekeréssel is járhat
Mért van az, hogy a kínai cirkuszokban nincsenek bohócok?
Valószínű, hogy a nagy fal az oka 
(ezt nagyon nehéz abbahagyni)
Mindjárt elfinítom magamat
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Szeretettel köszöntöm a Mindentudó Biotechnika Szakkör 
Klónozásra beindult Tagozatának Elhallgatóit a Nagy 
Klónterem mélyén, ahol különös szeparékban történik 
a magabiztos klónozás.
Itt klónozzák a nagyokosokat, a kisebb magasságokba 
hatoló textilkereskedőket, a lovászokat és az autófényezőket, 
a derelyézőket és a hitfenntartókat, meg a felső tízezer 
karrierszakos nagymenőit.
De itt történik a hatalom- és cezaromániás politikusok 
klónozása, az elképesztő és az el nem képesztő alig-alig 
művészek klónozása, sőt néha beesik egy-két Alain Delon is…
A terem közepét elfoglaló bazi nagy hodályban a hülye 
bunkókat klónozzák, mert rájuk is szüksége van a világnak.
Harangzúgással átitatott parabola.
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Az állóvíz 
formája 
Balaton 
alakú.
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Az emberiség nagy többsége hólyagkövető. 
Agyilag felfoghatatlan és kimondhatatlan felszálló, 
láthatatlan füst. (Ez kell a népnek, az arctalan néparcú 
népnek.) Igazságos postafiókváltás.
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                      Az Országos 
Limonádéipari Művek 

     mellé feküdt le, 

mert szerette…
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                      Az Országos 
Limonádéipari Művek 

     mellé feküdt le, 

mert szerette…

            Ez a földi teher már-már végtelent jelent.
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ki fogunk jönni
amennyire lehet
ki fogunk jönni
a föld alól
a föld alól

túlmentünk rajta
jóval túlmentünk
a nap hevét élveztük
amennyire lehetett
a föld alól
a föld alól

és szép volt 
a körülmény
amennyire 
egy körülmény lehet
a föld alól
a föld alól

találomra néztük
mint egy szabad verset
a csapdába lépés
körülménye helyett
a föld alól
a föld alól

többé nem piszkálom
mert ez a seb csak
fájdalmas lehet
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A MŰ hozta elmentése titkát, 
amint kijött a gépből, láthatóan megvívott vetélytársaival. 
Ez szép reményeket dalolgatott az állatok megfigyelésével 
foglalatoskodóknak, akik szintén minden jóval kecsegtették 
egymást. Nagy, közösségi élményszex-beszámolók voltak 
a mesebankett tetőpontján, itt merült fel először az éghető 
könyv gondolata, de aztán másról kezdtek beszélni.
Több szemtanú időközben elvesztette látását.
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A hideg jégzenéi a fülembe fagytak.
A feltételezett ellenlábasok szimplán elsétáltak valahová. A 
múltba vagy a jövőbe? 
Így kacérkodott egy rövid kérdő mondat. 
Ezt nem hagyhattam magyarázat nélkül, de aztán mégis.
Hatalmas a pofátlanságra való hajlam 
a nagy elit egyedeiben.
Úgy is fogalmazhatnék, hogy komoly sertéslátszat vetette 
be magát. Ez egy újrafogalmazott monogám labirintus volt 
alapvetően poligám beütésekkel, előkészítve ezzel 
a Mars bolygón való létezés szociálisprotokoll-ketyeréit. 
Olyan más időzónákat is tartalmazva, amely az időutazás 
esetleges kellemetlenségeit kizárja, viszont semmiképpen 
sem trófeaizálja, végső soron normalizálja az önmaga-mutogatás 
újszerű, de aligha sokatmondó kelengyéit, 
mindez persze a viszonyítás nehéz tükrében, 
ahogy ezt már a régi, görög, filozófia szakos halandók is 
pedzegették anno az athéni agorán… 

22
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A „Jó éjt!”-határozat felfutását egy pakliban tartják 
a nélkülözők világában edződve, ami olyan 
visszavonhatatlan kombináció, hogy maguk is elámulnak 
főnökük valamilyenség-hobbiján, aki úgy beszél, 
mintha a szavait egy kiváló szobrász mintázná beszéd 
közben, hogy ne menjünk messzire.
Ez már több mint ezer éve is így volt, már honfoglalás 
közben beszélgettek egy könyvről, ami olvasás közben 
esetlegesen ég… A kihívás egyre erősödött, aztán mégsem 
erősítették meg a legendát, maradt minden a régiben, bár 
fejben jó volt vele játszani, mint egy kacér asszonnyal a 
melaszos paplan felett/alatt. És ezen még nem volt rajta a 
finom bevonat, a „Békés Koordinátarendszert Kívánunk!” 
kecses vonalú feliratával – mondta ezt a fekete luxusjuhász, 
akit már nem négereztek le többé. 
Agyő!-vel köszöntötték egymás elmenetelét, 
miközben kifogott rajtuk a „Szájkosár-elmélet”.
Úgy emlékszem, Kápolnásnyék környékén jártunk, ha valaha 
is kimozdultunk a komfortzónánkból. Azt kellett mondanunk 
eredendő határozottsággal, hogy a jövőből jöttünk, 
nem hiába vizionáltunk ide.
Hegyes volt, mint egy friss ceruza.

23
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Túláradó dramaturgiával dőltek a kardjukba 
a felsőoktatást elszellemtelenítő tanerők, 
akik csak az idejüket fecsérelték vonakodva. 
Majd csak közbejön egy magyarázat, 
vagy egy mellébeszélés, gondolták bizakodva.
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Nadrágba bújt lelki combok igézetével rohangált fel és alá 
a tehetségek képzetével. Ez a Van a folyamatosság hiánya. 
Szóról szóra olyan a helyzet, mintha egy kalapos tartaná 
kézben az amorális szálakat. A cinikus képzés nagyüzemben 
folytatódik, dübörög az emberi méltóság szétrágása. 
Gyógyszertabletták lavinái gurulnak szerteszét, szemlélődik 
a józan ész. Aztán sokáig ültünk szótlanul, lágyan hallgatva, 
többnyire éjszakai repülőjáratokon gondolkodtunk, 
amelyeken két szerző fejében is felbukkant egy-egy 
születendő könyv terve. Gondolatban védtük a repülőket, 
hogy le ne zuhanjanak az esetleges könyvírás közben.
(Bunsen-égő felett járunk ezer méter magasan, 
írta ki a tényt a fali fény.)

25
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Állandóság

az állandóság
nem változik
mivel
az állandóság
nem olyan
nem változik
mert nem olyan

mert az
állandóságban
az a jó hogy
nem változik
nem változik
mert az
állandóság
nem olyan
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(Sötét gecik uralják a terepet)

Több napra megvakultam, talán egy hétre, mivel nem 
tudtam előre, hogy meddig fog tartani, először üvöltöttem, 
mint a sakál, vésőbevonattal. 
A másik énem arcul ütött, „szólhattál volna, te hülye, 
hogy megvakulok, mert tudtad, hisz te írod ezt az agyrémet.” 
Sajnos ezt nem tudtam előre, nekem is csak most ugrott 
be, bocsi-bocsi – mondtam neki őszintén, minden 
átláthatatlanság nélkül… 
– Na, ne tréfáljunk már – szólt közbe egy idegesítő, 
humortalan cenzor. – A paraszt anyátokat és főleg neked!
– Már megint itt tartunk – gondoltam hiába. Minden olyan 
nevetségesen nyálkás és tapadós, hullaszagú volt, futott át a 
hátamon az idegrendszerem sajátja.
– Méhpempőzni kéne, vodka-tonikozni…

28
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Halálmegvető képtelenség
(ötüregnyi gyűszű)

Oda kell, ahova kell.
Oda menni, ha kell.
Oda kell menni, ha
menni kell, ahova
menni kell, oda kell.

Oda, ahova kell menni.

Innen odamenni, ha
oda kell menni, ahova
a program írja,
és ez tuti, mert ilyen
a nép haragja.
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Kettős ügynök volt. Tele voltunk kettős ügynökökkel. 
Szerették ezt játszani. Eleve kettősnek képezték őket, 
sokszor magukat képezték át kettősnek. Javarészt nagyon 
humorosak voltak, ha kellett, tangóharmonikán játszottak, 
vagy valamilyen dupladudán. Persze korán belehaltak, vagy 
a por lepte be őket nagyon csúnyán, förtelmesen. Kiment 
a vér a fejükből, lábuk gyakran eltörve. Magyarázkodás 
közben fulladtak meg a hazug szavak egyikétől. Szóval nem 
volt seggig tejföl, és mégis nagyon népszerű szakmaként 
tartották számon az elmondások szerint. Népszerűek voltak, 
csodálták őket, ha kellett, ha nem. Egyetemi szinten voltak 
kettősök, hideg- és melegháborúban. Az éghető könyv itt is 
benne volt a pakliban.
Kapcsolatba akartak kerülni a mindenséggel (ebben azért 
nem vagyok biztos). 
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Kiábrándító az a sok elvarratlan szál.
Amennyiben háború lesz, én is harcolni fogok, az ifjú 
veteránok naprakész arculatában tökölődöm sokatmondóan.
Nektek liftetek van, nekünk szerencsénk.
Egy megvalósítható üzenet: Montázs Klubot kéne nyitni.
Nagyon veszélyes időket élünk, párhuzamosan a napok 
rövidülését is ide számítva, kapcsolatosan a fényfogyással.
Megadom a megrendülést.
Egy félreeső helyre csalogattak a gonoszok, hogy onnan 
tüntessenek el, ezzel törölve végleg ki a bölcs nyomaimat.
Szőke oszlopban, laboratóriumi körülmények között 
sorakoztak az előkelő női tulajdonságok.
Most járvány van vagy prosperitás? Ezután majd a pestis 
vagy a lepra teszi be a lábát?
Fekvő helyzetben, szétcsapott aggyal, fürdőhelyi 
bacilusokkal gazdagítva.
Kimonóban sejtés, ha szabad ilyet mondanom.
A világ már ott tart, hogy a legrosszabb irányba megy, mint 
évezredek óta, nincs is más irány választékosan tömörítve.
Ez a földi lét nagyon komoly színjáték, a kulisszák mögött 
zajlik az igazi élet.
Találkozások az óriásteknőssel.
Olyan kispolgári vetélkedőnyál szaga volt az alomnak.
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Ez annyira konkrét, mint egy tokiói felhőkarcoló.
Minden hiányosságomat odadobnám a hajítás kedvéért.
Ez a kétség már nem jópofa. Ki fognak innen bunkósbotozni.
Ahogy az óraszendergés mutatja, vissza akarják forgatni 
a jövőt, s így az a múlt is elveszik, amelyiket már sikerült 
megszépítenünk.
Nem csak a könyv van bajban, ha égetik.
Minden látomás kitekintés valahová, egy másik 
dimenzióelfojtásba. 
Nem értjük a ránk sózott szerepjátékokat, nem azt nem 
kapjuk, amit szeretnénk elkerülni, mivel ezt a szisztémát 
abszolút kikérjük magunknak, a legrosszabb szereposztás 
miatt meg pláne.
Igazi felvilágosult társadalmakban kéne léteznie az 
emberiségnek, itt, az egész bolygón, de ez méltánytalanul 
kilátástalannak, reménytelennek tűnik.
Nehéz, talán lehetetlen is az emberiséggel zöldágra 
vergődni, akár külön-külön, de úgy is, mint egyben a nagy 
szétesésben.

32
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„felszín alatti olvadt kőzetanyag változó hőmérséklettel, 
sűrűséggel, folyási jellemzőkkel és viszkozitással.”

    
    

   (
m

ag
más k

icsapódás)
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1929 áprilisában óriási, viharos erejű forgószél indult el a 
Dunántúl déli széléről a Balaton felé, onnan tovább keleti 
irányba, a Hortobágy felé, őrült, sötét felhőszakadásokkal, 
vaddarazsak támadásaival tombolt az orkán, ahol éppen 
kinyitottam az ideglelős évkönyvet, de aztán sietve tovább, 
előre pörgettem, bele a 21. század tízes éveinek végére, a 
segélykiáltások havának közepébe, ahol szakés-viszkis kok-
téllal próbáltak leitatni a színkeverés tévesztése miatt, meg 
mert anyagi károkkal voltam teli. Egyszerűen mindenhol 
voltak besúgóik, akik titokban mérgeztek is. Ezt aztán nem 
tudtam hová tenni. Folyamatosan az ember idegeit rágták, 
csámcsogtak az agyamon.
Olyan, mint a jádecitrom, blikkflangos a faktúrája. 
Támadt a válság, aztán újra támadt. A válság mindig jön és 
támad, folyton válság, folyton támad. Ez a feladata, Feri…
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Aztán Éva letett két követ az asztalra. Szimpla faasztal volt, 
egy fél pingpong-asztal volt a lapja, kopott zöld színnel, 
középen vékony, fehér csíkkal egy darabig. A csíknál ültem 
középen, szemben velem Éva, aki a köveket elhelyezte. Ja, és 
még ott ült jobbra Feri, Évának talán balra, ha jól emlékszem 
az ültetési protokollra. Emelt fővel kicsit vártunk valami 
szállóigére…
Az egyik kő tudott beszélni, és elmondta, hogy ő már volt 
része olyan talajnak, amin könyveket égettek. Borzasztó 
volt, mondta a kő, aki ekkor sokkot kapott s beindult a 
beszédkészsége, hogy elmondja az embereknek a megesett 
szörnyűséget, hátha elgondolkodnak rajta, szóval okulás-
ként, ha minden igaz, és miért ne volna.
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(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
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(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
(A bizonytalanság első látásra nem tűnt olyan bizonytalannak,                   mint másodikra.)
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Láttad már az első fecskéket?

még nincs itt a tavasz
még nincsenek fecskék
de van egy pince
amely kecskékkel teli
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Lenyűgöző a világ természetes sokszínűsége 
(szökési kísérlet)

A magam módján tapogattam a koromsötétben, nem 
láttam, hogy hová löktek le, melyik sírgödör vagy 
úszómedence szélére. Kimondottan tapintható vaksötétben 
leledztem, felgyorsult pulzussal kapkodtam a levegő után. 
Egy felvillanó kézilámpa fénye 17 másodpercre elvakított, 
majd megláttam Hann őrmester óriás fején a brutálisnak 
gondolt arcvonásokat, az őrmester hangja sem volt semmi.
– Szökni akartunk? – kérdezte derűsen.
– Nem jó itt nekem, Béla, maguk túl kedvesek, ez nem az én 
világom.
– Mi a probléma ezzel? Mondjon már csak egy problémát…
– Hetente kétszer is van borsos tokány – válaszoltam 
szerényen.
– De hát kiváló a tokányunk – indignálódott a kopasz 
őrmester.
– Lazítson már, uram, nem akartam kiborítani, csak nem 
találom a helyemet itt, az Öröm Földjén sem, és ettől 
kivagyok – vallottam be.
– Nyugi, nyugi, fiacskám…
– Nem vagyok a fiad… az apád lehetnék, naturalista és 
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konkretista vagyok, Béla komám, ezt kapd ki, főnök. 
– Oké, oké, baszki. Bocsi, nem akartalak megbántani, öt 
évet kaptál, öt év jutalmat kaptál itt, az Öröm Földjén, 
ebből már kettőt letöltöttél, a többit is le kell töltened. 
Nem engedhetlek el, nekem ez a munkám, és megbízható 
munkaerő vagyok, rám lehet számítani. A jövő héten új 
és szépséges és nagyon okos, művelt lányok érkeznek, 
ismét fellángolhatnak a költészettel teli szépséges és igaz 
szerelmek…
– …hát nem tudom, őrmester bajtárs, akkor is olyan nem jó 
itt nekem, persze nekem semmi se jó, lehet ezt is gondolni, 
nem fogok kibírni még 3 évet, pedig sokat nevetünk, 
magának is példátlan a humora, Béla…
– …még szép! Hivatásos humorista voltam, mielőtt az 
Öröm Földje Biztonsági Szeretetszolgálat őrmestere lettem… 
a 0025-ös… ba-bam… A huszonötödik stand-upos voltam 
előtte a Vak Csárda-dada illuminátusban, de beszéljünk 
másról, ez olyan érzés nekem, mint amikor a kihúzott 
fogamat a fogorvos később visszadugta…
– Képtelenségnek tűnik, de a fájdalmad magáért beszélt…
– …nézd, Bélám, őszinte srác vagyok, holnap vagy utána 
újra megpróbálok lelépni innen, ezt a jó helyet nem nekem 
találták ki, nehéz elviselni a végtelen örömöket, a sok 
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pozitívumot, a rosszindulatok hiányát, a folyamatos szellemi 
felüdüléseket, a giccstelenséget, a frusztrációmentességet, 
az erőszaknélküliséget, és talán a mindennapi szorongás 
is hiányzik. Azt persze bírom, hogy itt szuper romlatlanság 
van. Te ezt hogy bírod ki, Béla? Költői volt a kérdés, nem kell 
válaszolnod, újra meg fogok szökni, apukám…
– Oké, Csaba, vagy ki a fasz vagy? Ezt nem fogom hagyni, 
hogy mély érzése…
BUMM BUMM BUMM  RATA TA
Aztán az égő könyvről kérdezgettem a Biztonsági 
Szeretetszolgálat humorista őrmesterét, aki, úgy tűnt, 
őszintén válaszolgatott kíváncsi kérdéseimre, s ha 
visszagondolok a szpícsre, hát el-elbizonytalanodom, a káosz 
földjén meg teljesen… hát, szóval… nem tudom, hogy 
mit gondoljak… van itt is képmutatás… az mindenhol 
van… mindez persze marha ironikusan hangzik, ha jól 
belegondolsz, kedves olvasó… húúúú!… a picsába…
Megkérdeztem a nőmet, szeretné-e, ha tekerőlantoznék? 
Igen volt a válasza. Nem igazán erre számítottam. Na, most 
aztán tolhatjuk.
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Sznob 
Haikuk
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(olyan nem sznobokról szóló haikuk, 
amelyek a felszínes rajongás mesteri hírében állnak, 
előkelő társaságokban is beszédtéma lehet, 
mindent a felületesség jegyében érzékelhetünk)
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a tenger vizében
szárítom a testem

az álom
már csak ilyen

néha
néha helyettem
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a megérzések 
napján
hulló csillag
vagyok
vörös meteorként
beléd
zuhanok

mindenki 
volt
gyermeki 
lélek
de nem 
mindenki
tudta ezt
megélni
teljes
átéléssel 

a kertben 
álltam
a hóesést 
szemlélve
a hópelyhek
lassan beleptek
egy mozdulatlan
fehér alakká
formáztak csendesen
később
szerettem
volna 
érkezni
mikor még
a későn
érkezőnek
tudnak
örülni 
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(Megy a cipőpaszta a sivatagban.
Már jól ki van száradva, 
de egy homokvihart is túlélt.
Egy kihalt oázisnál aszkétába botlik.
– Menj haza, cipőpaszta, 
     a sivatag nem neked való 
– mondta poénként az aszkéta nevetve.)
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Nem állt szándékomban nulla kilométert vezetni
(örök hajsza)

Messze volt a pagoda, a temető hűvös szele a leszokásra 
gondolt emberi arcok zömét borotválta kegyetlenül, és még 
egy láthatatlan hasbarúgás is gyomrozta 
a nagyérdemű egybegyűlteket, akik nem tudták eldönteni, 
hogy a pagodához menjenek áldozatot bemutatni, 
vagy maradjanak a temető hűvös szele mellett, 
amely ugyan élesen borotválja a jónép pofáját, 
de ebből még bármi is lehet, a halandóságunkat próbára téve, 
esetlegesen leszoktatva a káros szenvedélyekről: 
cigiről, piáról, narkóról, játékgépezésről, telefonsimogatásról, 
giccsimádatról; a szexmániásokról nem is beszélve stb., 
stb., 
basszuskulcs,

atomkúrás.
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Ez itt nem olyan, mint a Trónok harca, 
viccelt a troll (atatroll), nagy jelszavas ellentéte 
a Mákos Mogul.
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A rossz ízlés nagyon is jól működik!              
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A Föld nevű bolygó egyelőre totál egyedülálló 
a világmindenségben, de tudósok sokasága reménykedik, 
hogy a sok millió lehetőségből biztos lesz egy a Földhöz 
hasonló adottságokkal rendelkező bolygó, amely a földlakó 
emberiség második otthona lehet, amit birtokba vehet az 
emberiség és szisztematikusan kizsákmányolhat.
Bocsánat, nem láttam, hogy rosszul hallok.
Súlyos akadémiai felfordulás történt, hogy a tudomány 
megoldja az emberiség problémáit, nyavalyatörős gondjait. 
Nagyon komoly marketing áll a hátunk mögött 
ijesztően tornyosulva. Galaxisok ide, univerzumok oda, 
csacsogja éppen a kozmikus vándorlás árukínálata…
És még néhány felfokozott segélykiáltás, 
a jó pofáraesés jegyében.
Méregdrága lett az űrturizmus, nincs rá keret, 
hogy a végtelenben eltűnjek.
De itt vannak az űrpacifisták, és az is valami, 
mondja ezt egy űrzarándok.
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A megvetések

legyél már nehezék vagy inkább könnyűzék
(folyt. köv. az oldalsó szobában)
úgyse olvassa ezt senki
tök felesleges vele vesződni
elég komolyan itt tart a világ
(menjünk át a vakpaliba)

emelkedő ingerküszöb
beleköpnek a pofámba
aláznak aláznak odaadnak a gáznak
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Kellene ide 
egy 
ŰRDOSZTOJEVSZKIJ 
vagy egy
ŰRKAFKA
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Kellene ide 
egy 
ŰRDOSZTOJEVSZKIJ 
vagy egy
ŰRKAFKA
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az egész olyan viking fekhely mintha égne
fekete-fehér tehenek sétálnak a műholdfelvételeken
minden olyan szabályos 
mintha egy szabálykönyv telepedett volna az agyakra
jól belenyomva önmagát
messzi tajvani váladék
nem láttam még ilyet 
azt mondják előrelendít
ez mindent megmagyaráz cinegemadár

gyors hajtás
gyorshajtás 

felrohanni a falra 
görbe hajcsár 
redőnyözve
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A felettesem (a felettes énem) 
levelet írt összetett törekvéseimhez, 
magához, a spéci visszaszámlálás elégtételeként, 
nem beszélve a könyvgyulladásról beszélve.   
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(minikupac)

Kedves Superegóm, Eminenciás Uram!
Az benned a ráció, ami bennem is ráció, mivel szokatlan 
melegséget érzek itt belül, felüdülés ezt hallani, hattyúm, 
asszociációs bajnokom, aki a valódi világhoz oly közel állsz, 
hogy az ebben lévő mesterséges világod is mélyen tág, 
és szemantikailag is csodálatosan, 
a maga természetes módján egyszerűen értelmezhető és 
érthető, nagyon is érthető, lefelé és felfelé is mérhető, 
ahhoz képest meg pláne, annyira szórakoztatóan 
és olvashatóan követhető ez az egész. 
Na most, ha idevesszük a fővárosi és vidéki színházak felét, 
meg a katonai akadémiák háromnegyedét, 
akkor is szép szolid az eredmény, 
átgondolva ezen vonatkoztatásokat, 
ezáltal a villanypásztorokat is ösztönösen értesítve, 
ami azért végső soron a maga módján felemelő lehet.   
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 (próbálok teljesen érthetően fogalmazni)                                           
(jövő héten vadiúj edzőteremben edzek) 
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régen sokkal többet nevettünk, 
kacagtunk, 
oly könnyedén elégtünk, 
mint a vaj

tavaly.
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(Mekkora színjáték már ez az egész)

Ennek a tájnak gyönyörű hadifekvése van. 
Ma már sorsszerűnek sem mondanám, 
ahogy földrészünk kiemelkedett a tenger mélyéről. 
Manapság a napkitörésekre vagyok kíváncsi, 
ezzel kell gondolatban foglalkoznom, 
de a vulkáni lankákra is érzékeny vagyok. 
Lehet, hogy itt fogok kihűlni a piramisok lábainál, 
a Monte Casino felirat alatt. 
Majd még ezt is el kell dönteni. 
Ma délelőtt megismerkedtem egy bányával, 
nagyon komoly bányaszaga volt.

Megható és normaköltészetivé lett a Plutó bolygóstátusza.
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Falat-ária

1 falat meg
fél falat
jóllakat és
elaltat
jobban mondva
bocsáss meg
hülyeségeket beszélek
jó ezt tudni ha dicsőség 
és sok falat a falak mögött jóllakottak
még 1 falat
plusz még 1
az éhezéshez
csak tudat kell
olyan tudat
milyen nincs
az arany falat
lett a kincs
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csúcs ez az érzés mint egy igazi kérdés 
felfalnak a háttérhatalmak
semmi sem történik ok nélkül 
ha a szabad világ még működik
egy falat pillangóhatás
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A legnagyobb kozmikus
Mindenki gondoskodjon saját befelé fordulásáról.

Az embereknek sokféle véleményük van önmagukról, 
de főleg a másokéról pikáns.
Minden pók hálót sző, csak az álpókok szövik a kámzsát.
Ha hozom a maximumot, akkor a minimum is bejön, 
és beköszön, majd feladja a postást.
Kebelbarátok, kebelbarátok gyertek a csárdába, 
egymásra ugorva vagy egymásra borulva járjuk ki az áldást.
Vénusz 21 évesen megnyert a kártyán, 
pedig nem is játszott agymosást velem.
Nagyon durva elhárítás történik mögöttem, 
ha még van egyáltalán hátam
(itt kezd nagyon elvadulni a helyzet irodalmi értelemben).
Egyszer minden a helyére kerül 
(ez egy vers címe is lehetne).
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Egyszer minden a helyére kerül

közhelyek a sztereotípiákról mesélnek
a sémák közhelyeket hallgatnak
felületesen érintjük a lényeget
de mégis azt mondják
egyszer minden a helyére kerül

pillanatnyi érzékenységből fakadtam 
érzékenységből fakadó vagyok 
érzékenységből egy pillanatra fakadtam
érzékenységből fakadó pillanat vagyok 
amennyiben egy pillanatnyi fakadás érzékeny lehet
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Kedves hölgyeim és uraim!

Most jól nézzék meg, itt már a kinevezett disznók láthatóak, 
és nagyon jól bírják a strapát, olyan mélységes, 
alapos felkészülésen és disznóagymosáson mentek keresztül, 
hogy evidens volt az ő kinevezésük, gondolom, ez érthető 
a nem kinevezett disznók számára, akik irigységből 
teleröfögik a disznóvilágsajtót undorító, betanított röfögésükkel, 
és így tovább, és így tovább a felszínen maradás érdekében, 
ugyanolyan disznó szituban nyíltan kritizálva 
az üzenet nélküli üzenetváltások kiábrándító színvonalát, 
melyet, ha jól hiszem, a kinevezett disznók kommunikálnak 
folyamatosan, felvillanó képekkel és pörköltszerűen.
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Nem sokat mondok, ha ez így megy tovább. 
Totál lesz a vége. Szinkrontotál. Aminácia. 
Zálogpiskota. Lagzimuri. Cicabál. 
Adj egy keresztkérdést annak, aki még zabál. 
Nagyon-nagyon döglik itt minden, minden, ami vicc!?
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Jó ez a begőzölés. 
Semmi őrjöngés. 
Nem baleseti begőzölés, 
csak eseti begőzölés, néha esti, 
néha testi begőzölés. 
Szandáldélibáb.
A hülyéknek nem lehet utat mutatni 

(írta Más Is).
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Albániában vagyunk. Magyarország déli nem-szomszédja. 
Kezeslábasban járnak valahol az emberek 
meg a kezeslábast viselők. 
Sokan vannak a képmutató alakok, 
többen, mint mi, a kiégett kerti felhők alattiak. 
Négyesben csalánteát ittunk. 
Négyesben csalánteát fogyasztottunk. 
Kigúvadt szemmel üldögéltünk, meg nem is. 
Teázgatás közben kellett eldöntenünk a csapat összeállítását.
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Varjú  

Veréb           Szarka     

Kakukk          Vércse          Galamb      

Szalonka     Fácán     Gerle     Sólyom     Holló 
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Őket választottuk; tartalékok vagy cserék: Liba, Kakas, Fürj.
Mindez természetesen titkos volt, 
titokban kellett tartani az esküvő napjáig, 
megesküdtünk, hogy titok marad, úgyszólván gazdasági titok, 
taktikai és stratégiai bugylibicska, ipari hónalj, 
akárhonnan is nézve, mint Paracelsus fémje, 
élénken fémjelzi a magabiztos összefogások tartását, 
kézfogókat és egyéb hajnalhasadások közbenjárását. 
Amice. Jól kiforgatják a világomat, de nem csak az enyémet, 
hanem a tiéteket is, majdnem mindenkiét. 
Én most próbálok valamit visszaforgatni normális kerékbe. Törés. 
Kikérem magamnak Afganisztánt, 
vagy hol a faszba voltunk az előbb? 
Nagyon alacsonyan van labda, lerúgják a fejemet. Ordibálok, 
kiabálok, de csak némán tátogok, 
mint amikor álmomban nem jön ki hang a torkomon. 
Egy kicsit vissza akarom forgatni magamat az időmben. 
Olyan az idő, mint valami durva posztó. 
Szúr és dörzsöl, marja a bőröm és viszketést okoz. 
Időtüske. Az arculattervezés visszafelé sül el. 
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Visszafelé arculatvesztés, tévesztés, téveszmés emésztés, 
emészthetetlenül téveszmés. 
Juj. 
Aztán jönnek sorban a kiállhatatlan szavak. 
Csak egyet mondjál, te gennyláda! 
Kompatibilis. Szpojler. Ez már kettő volt, te. 
Hekkerkóma, hallod te ezt, hiperkoma, tán a rúd járogat rád vagy 
az eben guta (ez nagyon ciki még ismerősök között is). 
Lesárgult a nyárfalevél. Nem viccel többet, 
elveszett humorok a földön kívül, már ott sem röhögnek, 
csak súlyosan köhögnek és röfögnek. 
A röhögésbe belehaltam, nevettem el magam félve, 
hátha feltámaszt a röhejjanó, vagy fejbe vág egy égő könyvvel, 
huncut helyzetbe hozva egy magyarórán, 
ahogy letörlöm a fekete táblát meg az igazi szavak hiányát, 
a padlón maradtam, onnan néztem fel az égre, 
Lucsia vagy mi a picsa? Nem kellene közönségesnek lenni, 
jó lenne az élet minden pillanatával tisztában lenni…

A kínai robotok tovább élnek.
Nem, nem, a japán robotok élnek tovább.
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Kétségtelen

kétségtelen hogy vannak kétségek 
amikor a gondok bajok elérnek
a végtelent kell nézni a nagy kékséget
érezni a kozmikus mélységet 
talán ekkor még látható vagy 
a mindenség felől
kétségtelen hogy menekülnél kétségeid elől
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Este 7-kor lementem garázs helyett a házunk elé 
a Fiatomat nézegetni. Tipo volt, egyébként kölcsönkocsi, 
a színét nem szeretném firtatni, néha-néha lemosom, 
nyomkodom a féket, az ablaktörlőt kipróbálom, 
hátha nem működik, most jó, még világit is. 
Öt és felet fogyaszt, gondolom benzinből, 
de ha csak nézegetem, még annyit sem fogyaszt. 
Új gumija van, és jól néz ki. Egyszer szeretném levinni 
a Balatonra a Fiatomat, hogy nyaraljunk kicsit, fürödjünk, 
kiránduljuk, együnk egy lángost vagy sült keszeget, 
esetleg igyunk egy jó hideg sört, 
bár a Fiatom nem iszik és csak a bombanők tetszenek neki.                                                         
(Kamaszok voltunk. Főleg a Tipo.)
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Van egy kis tartomány, ami nem is olyan kicsi

műanyagok a diszkont tengerén
nagy biztonságban hajózhatóan
haladunk tovább környezettudatosan
az lenne a jó, ha mindenki zöld lenne
mint a nyárfalevél természetesen rezegne
itt a természeten van a lényeg és a közelítés gyengédségén
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 A TERMÉSZET A LEGNAGYOBB MEDZSIK

A végtelen Idő tengerén (nincs is ilyen) 
hánykolódom rendületlenül.
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Hogy mire képes a modern technika
Élménymedencében jártam és megemeltem a vízszintet
Van, amikor az ember hatékonyan nem boldog, 
de még éles az elméje
Amikor a diplomácia mélyen a bőrbe hatolva van jelen
Van egy olyan társasjáték, amit egyedül is lehet játszani, 
kettesben…
A végcél a végcél, az életcél vége vagy a vég élete, 
ahogy a végén élete célba talál
Világra szóló heterogén ponyva jólfésült baromságokat takar
Fekete Nap: hátránya a szemednek a kiégett fény rejteke
Energiát meríteni az egyre melegedő atmoszférából
Honnan jön az a sokféle több és kétértelmű végtelen
Taroltak a cinikus hangulatkeltők a Rosszindulatok 
Kongresszusán
Ma már a perzselő nyár sem játékautó, kifordítható csobbanás
A valódi kultúra hiánya végzetesen felemészt mindent, még 
ha nyomokban filmezni is lehet
Arra kell figyelnünk, amit csinálunk, és nem szabad 
alábecsülnünk túlélésünk esélytelenségeit
EmlékLada fesztivált szerveznek a hülyéknek
Az embernek összerándul a gyomra, 
mikor a mocsok tombolásának hírét hallja
Isten ott van bennünk legbelül ezért mindenki kicsit 
másképpen rajzolná, ha ábrázolni szeretné
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Fordítsátok delfinre 

Talán összemosódni kéne, homályossá válni, mint egy 
posztimpresszionista tájkép, abszolút mélységélesség 
nélkül, csak úgy lebegve, mintha vetítve lenne, teljesen 
anyagtalanul jelenne meg, esetleg valami konkrét térben, 
de leginkább az arra alkalmas fejekben, képzeletben létezne 
ez az összemosódott, homályos, békebeli hangulat, amelyen 
érezni lehetne egy távoli, kedves melegséget, meg a köddé 
válás elbeszélésének alig-alig tapintható nyomait, 
mert fura módon van is meg nincs is bevonata 
az észlelhető homálynak, az összemosódási 
összefüggéseknek, hogy mégis csak lépjünk tovább.
Önmagad simogatásába vagy bezárva, 
ahogy kis telefonodat érintgeted folyton-folyvást.
Olyanokat álmodtam, hogy másképpen kellene álmodnom, 
hogy ne olyanokat álmodjak, mint amilyeneket álmodom, 
mert ezeket az álmokat nem lehet delfinre fordítani, 
pedig azért álmodok direkt olyanokat, amilyeneket álmodok, 
hogy minél könnyebben lehessen delfinre fordítani, 
mert ez is egy világnyelv, ahogy az Összehasonlító 
Központban ismeretterjesztettek erről, rá kellett jönnöm, 
hogy vannak még pótolni való hiányosságaim.

78

a könyv ami ég 1.indd   78 08/10/2019   16:08



Magas a kiképzési arány a nullához viszonyítva. 
Ebben a mai világban minden második dolog miatt 
szorongnia kell az embernek és a gyomoridegek nincsenek 
ehhez szokva, ehhez hozzáedződve, 
mentálisan meg pláne, de lesz ez még rosszabb, 
minden vészmadárság nélkül károgom, 
ahogy a töltőtollgyárosok is megszívták a golyóstoll 
világméretű, hipergyors elterjedését, 
akit mindennapossá tesz a változás szele, 
az mégsem nem mindennapi.
Így keletkeznek sorban az önmagukat elpusztító hiányosságok.

Elkövethetünk felhívhatatlan telefonszámokat.
Abba a múltba visz, ami már nem megy a jövőbe.
Az emberiség önmaga ellensége lett csak azért, 
hogy idegen civilizációk végre felfigyeljenek 
a Föld bolygó feledhető lényeire.
A nem izgalmas (unalmas) valóság 
mindenféle öntettel fogyasztható.
Olyan vagyok, mint egy spájznak kinevezett kis lyuk, 
amit mindig elnyom a hatalom.
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A magabiztos embereknek meg az sajátjuk, 
hogy semmi sem bizonytalanítja el őket, ami a kivetüléseiket 
illeti, legfeljebb ennek a rémisztően ijesztő árnyéka.
A nagy hatalmú tahósági hivatal főnöke magából kikelve 
üvöltötte: „nincsenek robotok, a mesterséges intelligenciák 
építése még gyerekcipőben jár”, miközben minden 
alattvalója jól tudta, hogy a főnököt a múlt héten dobták be 
ebbe a magas pozícióba a kutatóintézeti munkatársak.
Minden mix valamiknek a keveréke. 
Hártyafüggetlen.
Az élet nagyon össze tudja törni azt, akit már összetört, 
leginkább csak nagyjából van darabokban összetörve, 
akit az élet kinézett magának összetörés szempontjából, 
hogy ezt a törést jól össze tudja hozni, hogy felnézzenek rá, 
mint egy kiváló összetörőre.
Az embereknek nevük van, kisnevük vagy nagynevük.
Szerezzetek nevet magatoknak, 
aztán dobjátok el, mintha mi sem történt volna.
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A dragonyosokat nem könnyű visszafordítani

Ment a sereg, rendben menetelt. 
Egyik tudatalattiból egy másik tudattalanba, 
úgy meneteltek először dübörgő léptekkel, aztán halkítva, 
némán, párducpuhán süppedve, 
az agyakban masírozva jobbra, majd balra, 
halálra rémisztően haladva, hadtest formájukat megtartva, 
ék alakban a tudatot széthasítva, tombolva, 
a háború eme új alakzata szintjén folyik a harc, 
a közhelyek ócska tömegét ravasz kábításokkal, 
manipulációkkal keverve, folyamatos leplezetlen 
ellenségeket keresve, a rombolás mákonyát bevetve 
alakul az elnyomásfutam. 
A földi halandók ellen minden be van vetve, 
életük és kevéske személyi tulajdonuk megsemmisítve.
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NE NETEZZETEK, GYEREKEK!

nem ti nyomkodjátok a gombokat, 
ti csak a gombok látszatát nyomkodjátok,
csak a szabályok vonatkoznak rátok,
vagy még a szabályok sem vonatkoznak rátok,
körbezárnak mézes-mázas, imperialista hazugságok,
a  kis gépeikkel örökre megvettek benneteket,
és mesterséges unintelligenciát készítenek belőletek 
(a marketing áldozatai vagytok).
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Az a kínos a művészetben, hogy túlzottan 
ellentmondásos, és valójában alig-alig létezik, 
virtuálisan elvágott torokkal közlekedik, hogy 
hitelesebbnek tűnjön, de ezt csak mímeli, 
s mikor megpróbál átlendülni és a valóságba beleveszni, 
úgy csinál, mintha ez simán sikerülne neki.
Néha a Művészetről mindenféléket gondolhat az ember, 
mert sok dolog, és köztük a Művészet is olyan, 
hogy mindenféléket lehet gondolni róla, és most nem 
szeretnék negatívumokra gondolni, mert az visszafelé 
is elsülhet, és egyébként is negatívumokkal vagyunk 
bekerítve és telítve, folyamatosan körülvesz bennünket 
egy átlagon felüli képmutatás, ami aztán megadja 
a fogalom alaphangját, s nyilván senki nem akar a 
súlyos hazugságok eszközeivé válni. Az őszinte és szabad 
művészet viszont revelatív és rendkívüli felemelő, 
szóval jót is tudok mondani. Persze van valami, 
ami mégis csak nyomasztóan orrba vágó, 
az a rengeteg kiállítás és fesztivál, 
mohó és kényeztetően felejthető biennálék sokasága, 
és soha semmi farkasüvöltés… 
vagy eredendően eredeti gyötrelem…
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(Elmélkedések és elfeledések a Művészetről, 
részlet a Lejárt Lemez című könyvből, 
egy felületes szerző engedélyével)
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Ha szabadművész vagy, biztos, hogy szétdarabolnak.

(de félre)

az ember mindig félreáll, amikor a törtetők előre törnek,   
nyomakodnak, lökdösnek-bökdösnek, hogy maguk mögé 
dörgöljenek,
ez a törekvésük, amely igazán élteti őket…
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Az Elnök zebrái
(bekattanás, rákattanás, filozófiai sarkantyú)

Az Elnök úrnak két zebrája volt.     
Az egyik a Nagykőrösi utca és a Piac utca kereszteződésénél. 
Itt egy elegáns tábla is jelezte „elnöki zebra” megjelöléssel 
a tulajdont. A másik zebra valós volt, egy Mici névre 
hallgató négyéves zebrakanca, aki a gazdagon berendezett 
istálló-hálóban folyamatosan együtt tévézett az elnökkel.
– Meg fogunk hülyülni, Mici, ha ennyit tévézünk – mondta 
gyakran az Elnök úr a kancájának, de már függők voltak, 
és nemigen tudtak leállni. Tudniillik a sok tévézés meghülyíti 
az embert, kivétel nélkül mindenkit, a modern rabszolgákat, 
a markológép-kezelőket, a divatdiktátorokat, 
akik eleve már tökhülyék… 
A túl sok tévézéstől be lehet kattanni. Piszok mocskos 
agykárosító rombolás történik, főleg a kereskedelmi 
tévéknél, más csatornákból meg süt a förtelmes unalom, 
amitől szintén csak feszengeni lehet; a lényeg az, 
hogy az emberi agy maximálisan darálható legyen, erre 
spekulálnak tengerparti luxuspalotákban az Elnök úrék a 
csíkos kancával, 
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akik maguk is a bekattant világ felé támolyognak, 
miközben látszólagos győztesei is egy maguk teremtette 
félelmetes, 
hátborzongatóan, röhejesen közhelyes és hazug világnak. 
Az Elnök úr csíkos pizsamában alszik kedvenc zebrája 
vállán és citromnak álmodja magát. Sárga gömböcskeként 
gurul a kijelölt gyalogátkelőhelyen, a betonszürke és 
a fehér sávokon álmodozva gördül, miközben üvölt az 
álomban is működő tévében az erőltetett reklám, amely 
a szarfogyasztást propagálja. És ez a reklám a valóságban 
is üvölt. Miközben Mici azt álmodja, hogy zebraagyát 
az Elnök agyába helyezik át, az Elnök úr agya pedig Mici 
zebrakoponyájába kerül. Ez egy ilyen agycserés támadás, 
de álmukban marha jókat röhögnek rajta, míg meg nem halnak…
A közvetítésért nem kérünk pénzt, csak a következtetésekért, 
mondta tréfásan az alelnök, aki nem volt egy álmodozó típus 
és a racionalitás mobilszobraként közlekedett, 
de zebrairigységét nem tudta megmagyarázni. 
Volt egy kis sajátságos alelnöki Mici-hiánya.
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Zongorán játszott, aki még soha nem zongorázhatott, 
és egy fergeteges teve állt mögötte.
Az emberiség már soha nem jön ki az ügyintézésből.
Úgy érzem, összetört szívemet 
még halálom után is törni fogják.
Megvédeni az emberiséget a baktériumok ellen, a vírusoktól.
Lesz maga juszt is az egyén, 
csak az egyén a félreértés árnyékából.
Hőhadi támadást eszeltek ki, hatalmi eszelősök, 
hogy duplán kihasználják a klímaváltozásokat.
A mi világunkban nagyon népszerű lett a falusi futurizmus.
Utasítást kaptam, hogy utasítsak el mindenféle utasítást, 
amit azonnal visszautasítottam, 
nehogy má’ ellentmondás támadjon a paradoxonok között.
Egy „gondolkodó ember” azt tervezi, hogy apró fákból fog 
visszaépíteni egy mamutfenyőt, 
ami után meghívja barátait és snapszot isznak boldogan.
Pár év múlva már egy merőben más másvilágban fogunk 
élni és elmúlni, leginkább elmúlni.
Pista bácsi, Pista bácsi, a hangoskönyveket is el tudják égetni?
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Nem, nem, Gyurikám, a hang szinte éghetetlen szerintem.
Azt reméltem, hogy a Nagy Egész kis része vagyok, de ebből 
is kizártak, és ezt nem panaszként mondom, 
inkább csak rezignált derűvel konstatálom.
(Még hogy a Nagy Egész!)
Nincsenek paradicsomi illúzióim a jövőt illetően, 
bár bizakodom a gondviselés természetes jelenlétében, 
hátha átölel, és még egy csomó jóravaló embert, akik egy 
kicsit előreviszik ezt a fura, valótlan vagy alig valós világot.
Tök gyönyörű volt az a háromnapos koromsötétség, 
bár kicsit el is rémisztett, hogy ez most már így fog menni, 
mintha az idők végezete belefolyna az idők kezdetébe, 
miközben egy több tonnás őshüllővel nézel „farkasszemet” 
a képzeleten túli maszkabálon. Így lesz az indusztriális 
világból robotcentrikus elvérzés.
Túl sok ez az emberiséges mondat, 
ez annyira idegesítő és csenevész, lemerevíti az elvárást.
Aztán hirtelen elkezdek sírni. Olyan mély szomorúságot 
érzek, ami a világfájdalmamból fakad fel, a lelkemből, 
de így kimondva annyira röhejesnek tűnik ez is.
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Van-e a magánynak Istennője?
Azt gondolom, hogy biztos van neki.

Olyan a magány, mint egy film
hosszú végefőcíme,
ami zenére lassan úszik felfelé,
nézőket elüldöző sebességgel.
      
                     
(közben a magány teljesen más is lehet)

(hisz alapvetően a magányról szól minden, 
vegyük már észre jóformán magunkat)   
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Visszaállítás  

vissza 
kéne 
állítani
a matrica- 
cirmosítót
az emberiség 
érdekében kéne
visszaállítani
mert
a matrica-
cirmosító
az emberiség
jótevője
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Parlagon maradva

A giccsmámorban repkedők annyira utáltak, 
hogy majdnem leköpdöstek. 
Mért ilyen furcsa a világ? 
Pedig csak sziporkázni szerettem volna, kimondani mindazt, 
amit mindenki gondol, de már látom, 
hogy az évek múlásával mindenki egy fokkal 
vagy jóval többel sötétebb lett önmagánál, és ez drámai, 
sokkal drámaibb és brutálisabb, mint ahogy elsőre látszik, 
és totál idegesítően irracionális. Ijesztő faszság.
Figyelmesen kilovagoltunk István öcsémmel, 
csendesen poroszkálva a robothumorról, 
valamint a humorrobotokról kezdtünk el beszélgetni, 
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természetesen telepatikusan, szavak nélkül a lehallgatások 
elkerülése végett, hogy bombaötleteinket le ne nyúlkálják 
az eszement tatárbifsztek-evők, a sötét árnyékban 
penészedők, az aljasság mocsarában lubickolók. 
Itt mindenki a giccsimádók klubjában végzett. 
Hova kerültem? Ez már nem az én világom, talán soha nem 
is volt az enyém. Bőgnöm kéne, mint egy Góliátnak, 
vagy ki is volt a briliáns TamTam-szobor párja? Vagy valami 
kócsag az éjben, tréfálkozik a véletlen. Alvában álmodik. 
Északra kell menni onnan meg keletre vagy nyugatra, 
de kár, hogy nincs több égtáj. Oké, van még valami. 
A mennyország felé indultunk el, és lehet, hogy a pokolba jutunk…
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Nehéz megőrizni a köpetemet. 

                                                          Talán nem is kéne.
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Sokan, de nagyon sokan előszeretettel 
és erőszakosan nyomják előre személyiségüket, 
egójukat és ez förtelmes és haszontalan, 
rengeteg kárt okoz, 
elnyomja az emberek többségét, 
kiábrándító világvégét produkál, 
oszlásnak indító hallucinációval dúsított elsötétülés 
az agyakban. 
Jó lenne megérteni… 

…de a könyvégetést nem lehet…
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Lecsúszott csúcsok

példátlan példák bizonyítják
nem lehet örökké fennmaradni
a mély egyszer úgyis elragad
a gőgöst a csúcson 
magához rántja
és megállíthatatlanul 
zuhan vele a feneketlenségbe
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A VÉGE NEM JÁTÉK
(nemi s)

Lehet terhelni, mondva csinálni, végszavazni, 
homlokot ráncolni, az agyakon táncolni, durvul a dolog, 
a forgatókönyv már így van megírva, előre meg van írva, 
rászalad a golyósbetét, a társadalomról leszakad az erkölcs, 
ami nem áll jó neki, suhan és meg nem áll, 
az éjszaka felvirágzás lesz, hazudta a tévémókus 
liliombokornak álcázva magát, rejtélyükbe próbálnak 
elmenekülni, a 100 százalékos hibagyárban nagyon jól 
dolgoznak, az agytröszt már csődbe ment, de még sok 
mindent kell csődbe rogyasztani, kiállhatatlanná tenniük, 
elvonni a levegőt a még élő emberek elől, ez egy hatalmas 
és erős feladat, de a hatalom igényei már csak ilyenek, 
csak semmi emberség, a merő erőszak kombinációi, 
műszaki-micsoda-igény? 
Amikor sikerül a javába nézni, érezzük, hogy nincsen java, 
mint a mokka, elfogyott, nem vitás, Hölgyeim és Uraim, 
önök most kísértésbe estek, a megértés kísértésébe, 
az értelemre fordítás hasznáról szólnak a dalok, 
az emberfia magával ragadásáról, a végtelen szó elvesztéséről, 
de jaj, a szó még itt van ajkamon, csak maga a végtelen 
veszett el, de mi ez a kiadós játékszenvedély és hazardírozás? 
Olyan, mint egy szétesett punkzenekar koncertjének vége, 
amikor a színpadon megjelenik a trafóház 
és extatikusan szólózni kezd…
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Fényderítés

anyagi szempontból a fény
szimpatikus pénzhelyettesítő
(is lehetne)
aztán adózás szempontjából
a fehér éjszakákat
nem kellene bevallani 
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…a tömegeknek nagyon bejött 
a kilencvenes évek szintipop zenéje, 
a tömegkultúra már csak ilyen, 
kihozza magából a legrosszabbat, 
aztán a kétezres évek meleg, nitrogénszagú techno zenéje 
úgy megkeverte a kártyalapokat, 
hogy a blöfföléseket totál megkérdőjelezte 
és a földalatti zene emeletes árnyéka a kozmoszba lett kilőve, 
mint egy valódi csali, aminek nagy a valószínűsége, 
hogy idegen zenehallgató civilizációkat fog rajtakapni…
…bocsánat, hogy erről beszélek, 
erről nem szabadna beszélni, 
titkos rendezőelvek alapján titkosították, 
meg a negyedik dimenzió után már nincsenek szavak, 
a több tíz dimenziós csavarok után már nehéz megszólalni, 
illetve tilos erről bármit is mondani, 
mert hurokba dugják hattyúnyakam… 
kérem, a pénztárnál vegyék át a megragadó akusztikát 
és a megvilágosodásból megmaradó fény - és 
árnyékdarabokat… 
elnézést eme mellékvágányért…
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Főhercegem, Főhercegem!
(ne szólítson engem főhercegnek, 
inkognitóban vagyok, kispofám)

Megjöttek az inkvizíciósok, 
mondjuk ez nem a spanyol inkvizíció, ez egy mai, 
teljesen megújított, nagyon frappáns 
és szintén baromi tökös inkvizíció, 
meg fogja kedvelni őket, Nagyuram. 
Ezek mindent tudnak, a legfőbb specialitásuk, 
hogy az ártatlanokból bűnösöket csinálnak, 
a bűnösöket meg felmentik, 
egy tollvonással törlik el az igazságot, 
miközben remek máglyakészítők. 
Szóval nem akarom azt mondani, hogy frenetikusak, 
Nagyuram. Inkább nem mondok semmit. 
Olyan, mint gyorsvonatból kiugrani a rohanó tájba…

100

…a szárnyainkat kellene emelgetnünk, ha m
ég akadnak…

a könyv ami ég 1.indd   100 08/10/2019   16:08



…a szárnyainkat kellene emelgetnünk, ha m
ég akadnak…
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Az élet frissítő hepiendjébe botlottam 
vidéki hangulatomat kockáztatva.
Misztikus vénám, pulzusszámlálgató idegrendszerem 
verseket marasztal bennem.
Ez a felfedezés pozitívumával készült búsulat. 
A művészet a magányos gürcölések lenyomata.
Ellentétes pontokat nem lehet összekötni, 
mert nincsen szál közöttük.
Talán a halál ellen még a szájvíz sem megoldás, 
pedig egy jó szájvíz mindenre opponál.
A földalatti mozgalom diplomataképzőjében tanulta 
a diplomatikus viselkedések alfabétáját.
Mindig az a rafinált semmitmondás, 
ami forgatónyomaték-kibillenést okozhat és röhejes fejreállást.
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Húsevők, figyelem!
A húsosfazék zavarban van.
Az a kemény képtelenség, 
hogy az impertinenciát pedig nagykanállal zabálják, 
mert azt meg úgy szokás.
Na, itt húzzuk meg a határt, 
a cseresznyés füzetet a fügefalevéllel, 
a dübörgő kátrányvarázst, 
és az összevissza beszélés elevenjét.
Mostanság a felkészületlen Eszme Központot 
portalanítani kellene. Elmentél mellettem, 
mintha soha sem ismertél volna a másvilágról.
Itt, a végén egy pár dolgot át kellene gondolni, 
mielőtt a világ kifordulna önmaga négy sarkából, 
tudni kell nemet mondani, és mást is…

– Bocsánat, ezt a kupont könyvégetésre is 
    be lehet váltani??? 
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Libabőrös lettem

nézd libabőrös lettem
mikor a varázsgömb
jövőképébe belenéztem
még a tarkóm 
is olyan lett
ahogy a hideg a hátamon
szaladgált
elmúlás közelben
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Szeretnél 
egy pingvines öngyújtót? 
A honvédségnél szolgált…
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Vízszintes

11. természetes jelenlét.
12. fehér sáv.
13. bekattant világ.
14. elvonni a levegőt.
15. úgy szokás.
16. falusi futurizmus.

Függőleges

8. fergeteges teve. 
9. jóformán magunk.
10. paradoxonok között.

A HELYES MEGFEJTŐK KÖZÖTT
EGY ÉGŐ KÖNYVET SORSOLUNK KI!
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