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BOGDÁN LÁSZLÓ

az erdélyi kertmozi
Helyzetjelentés

elsallyed velank a hajó
mioritikus ködbe téved

de én azért szeretlek téged
közösek a Mgváraink

és közös vesszoparipánk is
közös bennank a tarelem
várakozunk a végeken
elsallyed velank a hajó

mioritikus ködbe téved

zátonyra fut ófertelem
várakozunk a végeken
Mgváraink is közösek

szél kél most álom délibáb

és közös vesszoparipánk is
fiJttyentenek mi ugrunk máris
közös bennank a tarelem

zátonyra fut ófertelem
elsallyed velank a hajó
ez volna jó az volna jó
mioritikus ködbe téved

de én azért szeretlek téged
szél kél most álom délibáb

nem éljak túl az éjszakát
elsallyed velank a hajó

1991. február 22.

totálplán: a hegesztópisztolyok

apró kis pontnak lenni a látóhatáron guruini
növekedni csak növekedni végal eltakarni mindent
kitunni a képbol megint távolodni csak távolodni
apró kis pontnak lenni a vörös horizonton remek dolog
ajéghegy is hirtelen magasodik fel a titanik elótt
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jéghegy lenni a látóhatáron közeledni távolodni
egy csoda spontaneitásával érkezni meg eltávomi
a harmincas évekbol bávatagon csodálva az ötvenes éveket
a beszolgáltatásokLll az agitátorokLll éjszaka
aláírja vagy nem írja alája? a kérdések a válaszok
a harmincas évekbol az ötvenes évek afélelem
amint megeszi a lelket a kLlpusfélelme tizenegyesnél
a történelem amint éppen alakul az indulók
a tettenért történelem a koreai háború az újságokfocímei
távol moszkvától a világtól az isten háta mögött
és az öröm hiszen a szovjetunióban ma is felsütött a nap
nyilván holnap - sot holnapután is! -felfog sütni
és a vörös csillag is ott van még lilára verve bujdosik
a keleti égen és a bóröndök is igen afilmforog
a papundekli bóröndök és a madzag is amivel átkötik oket
a madzag külön és a parasztok is hónuk alatt váltás

fehérnemu kenyér szalonna hagymafogadkozásokkal tömött
papundekli boröndök nyolcas sorokban egymás könyökét
alig érintve egymás testszagában egymást bátorítva
menetelnek egy téren egy bulevárdon egy mezon
a csalofintán magát mindég másnak hazudó
magát eltakLlró magát kitakLlró magát egészen soha
föl nem fedo (föl nem fedezett) jöv6felé
leninváros sztálinváros mindent eltakLlró

egymást sokszorozó
brosúrák és természetesen az osztályharc is az élesedo
osztályharc és a pisztolyok is a hegesztopisztolyok kékes

fényében szivárványszínu az ég és mi szivárványszlnu
vagy szürke vagy mindegy milyen egek alatt de végül mégis

felrakjuk a köntöifalat
a hegesztopisztolyok manósapkLllángocskái

hórukk!

s készen város és sInpár és barakk és ágy
és kórház és út és temeto és

VÉGOL LESZ MINDEN!

és ez a harc lesz a végso!
hórukk! !

a legvégso (a legeslegvégso!)
malter és taps köt össze mindent mindenkivel
AZ OGYONK GYOZNI FOG!

a harmincas évekbol az ötvenes évek borzongató
még hitler ugató hangja chaplintóllopott
nyesett hoscincér bajsza jelvények és féltékenyek
cinkosok és sértodöttek világválság és szónoklatok
a parlamentben európa épp soronkövetkezo elrablása
elott az értelmiség utolsó (legeslegutolsó!) árulása
népszövetség intrikák greta garbo malraux hemingway
a háború sehol a félelem indignált még mindent lehet
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apró kis pontnak lenni a láthatáron "gigászi
viiriJs szemgolyó a kételyek fiJliJtt " *

NOVEKEDNI TÁVOLODNI

egy erdélyi kertmozi szakadozott vet(tóvásznán
egyszerre keveredik iJssze csúszik egymásra minden
látni a világot ma és húsz év múlva
hitler hangja és sztálin pipája és churchill borszivara
és papundekli boriJndiJk és végtelen listák

és hegesztópisztolyok
és enkávédés tisztek valahol katalóniában amint épp
szalonkákra IiJviildiJznek ha nem akkor egymásra
Iraszépség vagy giJrcsiJs lesz vagy semmilyen" **

puffogtatnak az elvtársak de eltakarja oket is egy fekete
kocsi aláírja vagy nem írja alája? girbe-gurba betuk
kanyarognak gyuriJtt papirosokon állanak nevekké össze
a nevek sorsokat takarnak sorsok emlékmúvei és közben

elhordják a termótalajt a szillófiJldról a kocsikat külön
az éjszakákat a billenó/wcsikat a le-Ierobbanó viiriJs zászlóról
elnevezett köhiJgó teherautókat külön

a hidegeket a brosúrákat az aszályt
megörökíteni a föld változó arcát csak ez maradt!
a sztahanovistákat is ide vágni be száznegyvennyolc
százalék a kezaket külön!

az éveket a levegoben
meghintáztató emelódarukat az emberarcú buldózereket
a békemeneteket a petróleumlámpásokat a didergéseket

MINDENT KOLON!

végill két alak távolodik -jó esetben - egy hómezón
samint kimerevednek ezrek és ezrek vacogását hallani
ezer és ezerfogpasztareklámra illó vagy veplafogakkal
pótolt fogsor iltódik egymásnak

kitunni a képbol megint
forogni önmagunk körül és hazudni mindez csak ÁTMENET
perspektíva pörgés! TE TOVÁBB FOGOD BIRNI!
egy erdélyi kertmoziból nézni a tiJrténelem
hazai látomását ezt a végképpen elfuserált játékot
amellyel annyian éltek vissza (sót még tiJbben is)

KOZELEDNI TÁVOLODNI

nézni amint járni tanul az osztályalerobbanó promenádon
tényleg remek!

székemen illiJk mélyill a ránc a homlokomon

* Nagy Lász16
** André Breton




