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tANGO MuErtE (P. S.) 

Háromszorosan behajtott (kis-, gyűrűs- és
Középső-) ujjú, kinyújtott mutatós-hüvelykes
Gémél kurzorkezemmel simogatom a nevedet,

Szép vagy,

Bal egérmozdulattal megérintelek,
Megint megnyílik a leveled,

S
Írsz,

Hogy végtelen, üres üveglakosztályban
(A tükreid előtti fénykörben nyár van)
Állsz,

Melleidet bal kézzel öleled,

Másik ujjaiddal pedig az öledet,

És a csiklóddal küszködsz,

A tested gyönyörpontját
A védajkak közül kitárod,
Hogy az agyadban magára maradt világot

„Részesítsed”,

„Mint egy bimbó”,

És ne kelljen kinézned a fénykörből,
Kint hó, meg a – te ízlésednek
Túlzott mértékben, fokon és pontossággal:
Alapossággal (túlprecízen)
takarított – üveglakosztály,

S
Írsz,

Hogy „fáj, fáj, fáj” (háromszorosan),

Úgyhogy a nyálammal nedvesítsem meg az öledet,
Te meg majd az ujjaimat követed,
Így menni fog,

Álljak szorosan mögéd,
Bal kézzel nyúljak át a forró hónod alatt,
És adott ujjaimmal a melledet, az arcodat szemléljem,

Míg jobb kezem mozgása ereszkedjen le a hasadon és
érjen,

Mint a kezdő tudás,

Alázatos öledhez,

Te meg addig majd a hátadat behomorítod,

És a karjaiddal hátraölelsz a fejemre,

Hogy az illataid melegében haladva vagyem le,
Érjek át a tárgyak közti semmi járólapján,
És a benned összegyűlt biztonság alapján
A maradékbizonytalanságot
A gyomrodról,

hogy tudjál nyelni,
Meg a szívedről,

hogy a melleid ne vakuljanak meg,

És aztán,

És ez a fő,

Hogy a gerincoszlopodon keresztül,
De valami nagyon lassan ám,
Mint egy hihetetlenül pontos bonyolultsággal megfo
 gal mazott
Álomban elfelejtődő bármi,

Szóval érzéketlenül lassú finomsággal,

Vagy mint egy emlék mondjuk,

Vagy mint egy vágy, ahogy elkezd vágyni,

Lökjem meg az agyadat.

Bognár Péter

árAMÜtÉS VÉGzEtt  
KÉt MuNKáSSAL

Ketten meghaltak, négyen pedig megsebesültek,
Amikor az Óbudán épülő Rózsakert lakópark
Szerkezeti stabilizálása közben
A kilenc méter magas fém állványzat.

A kilenc méter magas fém állványzat
Beleakadt a munkálatokat kiszolgáló,
Magas feszültségű, nyolc méter magasan feszülő
Távvezetékbe, és az állványzaton dolgozó munkásokat.

Távvezetékbe, és az állványzaton dolgozó munkásokat
Húszezer voltos áramütés érte,
Felszabdalva a gondolataikat, az emlékezetüket
És az összes addigi érzésüket meg amit tudtak.

És az összes addigi érzésüket meg amit tudtak,
A nevek ráolvadtak a hangszínekre,
A nevetések fényt kaptak, elavultak,
És a tengerbeli halak mind egybegyűltek.

És a tengerbeli halak mind egybegyűltek,
Az egyikük lezuhant és széttört,
És a kávézóban nem lehetett cigizni,
És az égi madarak mind összegyűltek a mezőkön.

És az égi madarak mind összegyűltek a mezőkön,
A felesége pedig elégett benne, a gyerekei,
És a lecsókolbász és a tej is elégett benne,
Hozzáégett az állványzathoz, az akarata hozzáégett.

Hozzáégett az állványzathoz, az akarata hozzáégett,
Két munkáltatónál indul ezért vizsgálat,
Mivel két külön munkáltató foglalkoztatta őket,
A felelősöket pedig felelősségre fogják vonni.

(Bognár Péter a Petri Györgydíj 2011es kitüntetettje.)

A KÉPVISELŐK TÖBB MINT 
HárOMNEGYEDÉNEK  
rENDEzEtLEN  
A BELSŐ ÉLETE

Amikor elalszunk és lemerülünk
Az álom egyre sűrűbb vizeibe,
A bálnákhoz hasonlóan alaktalan hangokkal,
Úgynevezett énekléssel hívjuk egymást.

Máskor, mint a borját vesztett víziló,
Térdig állunk a visszahúzódó iszapban,
És a gyülekező krokodilok előtt
Siratjuk, akit nem tudtunk itt tartani.

Értelmetlen szájunkat kitátjuk, mintha ásítanánk,
És megint kitátjuk és megint kitátjuk,
Örökké, és így, lassan hátrálva, átadjuk a terepet,
És nem adatott meg, hogy legyen hangunk.

Egy erre a célra felállított bizottság,
Egy külön erre a célra felállított bizottság pedig,
Átvilágította a tavalyi évben aktív képviselőket,
És a következő megállapításra jutott.

A felszólalók több mint háromnegyedének
Gyomra hányadékkal volt tele,
De nagy részükben már megemésztett ételmaradékot,
Emberi ürüléket és vizeletet is találtak.

A részletes adatokból kiderül,
És ezt pozitívumként értékeli a jelentés,
Hogy a képviselők mindegyikében
Saját ürüléke és vizelete volt kimutatható.

A hír hatására a házelnök asszony lemondott,
Áttetsző, ismeretlen anyagú testét
Még egyszer bemutatta a sajtó képviselőinek,
Majd elrendelte ennek a miniszterelnök
Úr által történő, nyilvános megbecstelenítését.

Leplezetlen igazság, olaj, vászon, 170x140 cm 
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