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BOZSIK PÉTER

Weissbrunni töredék
Anakrónnak, a bérces Balkánra

Prológus:
a vers számodra
rég nem látott vendég
ahogy rákiáltasz
hogy vagy?élsz még?
ahogy fölismered a rég
nem látott arcot
megfogod megtapintod
megcs6kolod szádba veszed
mint játékát a gyerek

1. álmodban jó a féleség

egyik kezében

rummalleöntött torta ég
másikban részegfürj
hever ezüst ágyán

szájában tór
álmodban ledöf
ez lesz a semleges vég
a végleges

úgy minJmt egybtwtve
meddig tarthat /itrzémn kedw

átjár a szégyenférge

s butaságom hurka
múlt ÚJ4bebújna

láthatatlan homlokom

árnyba wnja
homályos alakom
a balvégzet ritmikus
hordaléka

:(slátod ez máris
parafrázis):

lüktetve élek az
érveléssel

afOlösleges érueréssel

2. jó jó a féleség
egyik kezében

rumostortaég
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elvágta a fürj torkát
akár szerbét a horvát

vagy megforriítw

ahogy olwsok 'lkIiAmi
belso titlws hangon
a nyitott és zárt
pogromok.
átsz4r&lnek
a programon .

áUVAkünn a hideggangon
s ahoV hallani
vélemfals hangom:

gyógyuers 'Vagy'Vallomás
VAD csakegyzsúfolt állomás
e 'uégn/lkiililátomás
(utánzás utóhang
futóhomok futó rang)

?'lJajonmüym lehet
egy söTétben
süvltó söt/then?

3. ebédre rés'Legfürj lesz
kezében égo rumostorta
ebédre.jönnek szeretoi

a rémes horda

a fürj vérében hentereg
itt a pina üvölt a horda

hempereg

milyen lehet sötétben
egy süvítcS sörét ben

[ha a Ukk egy nem látható atommag
(neutron proton 'VaD elektron
nagyságú égi lektor)
mint az isunek tirbe-iáo"bedobtak
akkor ennek ismerete

lmne

a lelkiismeret?]

4. ott meg mi ég

ni csak egy feleség
kezében rumostorta

feleép
fele megszén.
né égett

mikor megszületett
disznók közé dobták

mint az egyszeri korpát
s azok föl isfalták
majd kiszarták
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s {gy él tovább
bogárban légyben
lósörényben és n6vényben
benned és bennem
a [{fai énben
a tizenkettes számban"

a szájban
megalvadt
tejben vagy vérben
idGn és téren is túl
ott ahol a kis Túr...

ott ahol a kurta farkú
malac is túr

5. ott meg egy másik feleség
nézzétek nézzétek hogyan ég
szégyentol ég
a testem
fekszem itt elesetten
részegférj

a részeg für}-
ben

ott álltam higgadtan
. nyakig a higganyban
sfélrebeszéIum

éppen:

konyakom konyakom
erGsbik konyakom

vodkám és borocskám

kiket épp nyakalok
melyikótök mondaná

meg hogy a wojwodschafti
padLíson állomáson

hova kerülne került volna
láztól tüzes testem

és mondjátok hova estem
hova estem volna

hova párolognék
hova párlódott volna kimúlásom

azúrkék sója
ha ott maradnék

ha ott maradtam volna

mint az Úr Kék Hajója
akkor ki {zes{tené velem

hullakék
életét

.. E szám szenvedést és szorongást jelent. Az áldozattal is szokás jelölni, s általában azt jelzi,
hogy az egyént föláldozzák mások tervei vagy összeesküvései érdekében.
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6. ésjó jó mindig egy feleség

kezükben rumostortA ég

de lehet épp konyakkal

!eöntött vérpuding

csillogóak és kedvesek

olykor
szépek és nedvesek

bennük valami ég
vállukon vér
kékvér-
edény

Posta festa:

kilépni kilépni kéne
már e testb&
belebújni egy
a.szt:ráltestbe

vagy elt4nni egy
kasztrált estbe'

Weissbnmn, 1995. eleje




