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állapot
éretlen	 fejjel	 szelektív	 diktatúrában	mikor	 a	 kamasz	 képzeletében	még	 nem	 állt	 össze	 az	 állam 
absztrakt	 képe	 a	 primitív	 ideológiai	 hátterek	 szégyenére	 nem	 alakultak	 ki	markáns	 gondolatok 
a	 különböző	 iskolai	 próbákra	 a	 renitens	 diák	még	 elballagott	mivel	 az	 unalmas	 tanórák	 helyett 
malackodó	 lökdösődések	 turbózták	 fel	 a	 kedvet	 s	 a	 tanárok	 kényszeredett	 arcán	 sem	 gondoltál 
másra	 mint	 a	 fölöslegesen	 kényszerített	 felvonulásra	 melyről	 rendre	 lemaradtam	 mire	 másnap 
beírást	 kaptam	melyet	 apámat	 kikerülve	 örömtelen	 apró	 betűket	 szülve	 aláírt	 jó	 anyám	 később 
már	 elemző	 sugallatok	 kezdtek	 feltünedezni	 az	 értelem	 falán	 hogy	 sokan	 az	 összetákolt	 tribün	 
árnyékában	 mennyivel	 különbek	 amíg	 fönt	 nyegle	 vezérek	 tapsai	 röfögnek	 ők	 a	 félelem	 tágas	 
kupolái	 alatt	 némán	 haladnak	 s	 ha	 a	 víg	 lobogók	 lobognak	 legtöbbjük	már	 a	 délutáni	 fröccsre 
gondol	 valami	 közösségi	 meleg	 kezd	 párologni	 a	 gondból	 pörkölttel	 és	 mustárba	mártott	 virsli 
feledtette	 hogy	 hazug	 díszlet	mögül	 sír	 ki	 a	 társadalmi	 állapot	mára	 ha	 elkedvetlenedem	 olyan	 
eretnek	 képzetet	 vizionálok	melyben	már	 a	 gulyás	 illata	 sincsen	 ott	 csak	 a	 szikkadt	 demagógia 

állapotos
régen	 izgat	 a	 szellem	 és	 a	 test	 megfejthetetlen	 összekavarodása	 melyben	 az	 áthallás	 temérdek 
amikor	misztikus	 elegyéből	 váratlan	 kibukkan	 az	 egyén	 a	 jelenségre	 igazából	 nincs	meggyőző 
magyarázatod	 midőn	 eltűnődsz	 a	 tudományoknak	 kicsorbult	 peremén	 hisz	 kezdetektől	 valami 
racionális	 szorongás	 igazgat	 és	 legtöbbször	 késik	 a	 válasz	 a	 túlvilágiságban	 tévelyegni	 sincsen 
kedved	 különben	 ebben	 az	 ősvadonban	 se	 áll	 össze	 egy	 világos	 magyarázat	 a	 különbözőségről 
és	 az	 egymás	 felé	 vonzódásról	melynek	 vegetatív	 szisztémájában	mindenkit	 megkísért	 az	 állat 
és	e	rémkép	álcázására	tünedeznek	el	 legfőbb	energiáink	hogy	miért	vagy	te	boldogtalan	miért 
elégedett	 a	 másik	 miként	 váltanál	 alakot	 beleférkőzve	 a	 nőiségbe	 avagy	 gyávaságban	 lennél-e 
egy	 madonna	 tekintetű	 szelíd	 anya	 orvosi	 frusztráltságod	 zavarában	 miként	 éledezne	 átmeneti 
létében	 négy	 gyermeked	 és	 a	 nyolc	 unoka	 kívülről	 megértenéd-e	 az	 állapotos	 nő	 miként	 válik 
rövid	 időre	 szentté	mikor	 képzetére	 húzható	 az	 összes	 keresztény	 erény	 s	 akkor	még	 távolabbi 
hitek	 idegenségével	 nem	 paroláztunk	mivel	 kis	 világunkban	 is	 végtelen	 a	 vég	 és	 mély	 a	 kétely 

állás
nekem	 ez	 az	 öregkori	 szótározás	 csak	 arra	 jó	 bár	 rutinból	 sejtem	 benne	merev	 korlátok	 között 
közlekedik	 a	 lírai	 való	hogy	 a	 széteső	képzeteket	markánsan	összerántsa	 s	 a	 gyengülő	 szellem 
ne	 gondoljon	mindig	 csak	 az	 elmúlásra	 hanem	 a	 sorozat	 kényszere	 rángassa	meg	 és	 taszítsa	 is 
tovább	 nyelvi	 anyagát	 mintha	 nem	 állna	 már	 a	 sarok	 mögött	 roppant	 kaszával	 kezében	 a	 halál 
s	miként	 egy	kellemes	 ritmus	 a	 hívó	 rímre	 andalgó	 füllentéssel	 néha	 szálljunk	 tovább	 a	 zenitre 
hol	 nem	 szaporázza	megannyi	métely	 csak	 a	 kékes	 fényben	 vibráló	 éter	 kupolázza	 be	 végtelen 
magányunk	 aztán	 jöhet	 a	 szakma	 gondja	mikor	 egy	 fogalom	mögül	 ezerfelé	 is	 látunk	 és	 hiába 
valami	 fő	motívum	 után	 a	 széttengő	 asszociációkat	 nincs	mi	 összetartsa	 itt	 van	 például	 éppen 
az állás fogalma	 a	 költői	 igény	 róla	 merre	 kanyarodjon	 hogy	 szociálisan	 hiteleset	 is	 mondjon 
egy	 munkahelyéről	 nagyképűen	 kirúgottnak	 odébb	 egy	 merevedő	 férfi	 szervből	 dús	 erotikát 
lúgoznak	 a	 néprajzos	 a	 kocsi	 beállóját	 hajazza	 a	 meccsek	 érdektelen	 eredményeivel	 családom 
körében	maradok	magamra	 s	 akkor	még	 lengén	 lapoztam	 a	 vasárnapi	 ebéd	 előtt	 a	 szemiotikát 


