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TÉGLÁSY IMRE

Vasárnap
Hangyák haJa málJik,
konyhánk kövén fNII1áSZnak.
bálint fIAm vitézül
vitatva védi oket:

védoszent, gyermek isten.

Járdánkon sünmalackák
szöszölnele JlmOl este,
s a IWmellvédú, déli kert ölében
kóml ék a zölá iZZÁSÚgYDe.

De csitt, de csitt, ne S'ZÓlj.
csak bezá, mint beszél,
majd mit beszéla csönd!
Nemcsöndezitt: .

rigócska.szi/fi esetleg
bó lombszoknyád alól.
sa szomszitJ ház kutyája
mosott ruhát csahol.

Még csitt, mig csitt,

ne szólj, csak nézz,

meghallod-é a fényt,
a Napn4/e húrjait,
és azt, hogy most a Város-e részegóriás-,
terülve Dunán innen.

Budánk errMs hegyén,
lábával túlra ér.

nadrágsztján is át,
a piszkos, nagy folyón.

nem fal be holnapig,

s nem rág, amíg emészt"

csak kis mozgások, neszek délutánja.
Meggyfa szirma hull tIZ{rógépre,
omló karot karoltok, ti édes orgonák.
és torkot tJttok minden tJdipánok
a nárcisz közti, szorös mihikékre

ígycsúfolódvarlmmel,.. cicerélópánok",
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Kisiskolás vagy, nyelves,
itt nyeld Ie nyelvedet!
csak így tanulhatsz csöndül, nembeszédüJ.
S ha megtAnuJtál mindent már, megérted,
miért nem mondja Itatica
akkor sem, hogyha kéred:
- Ne fuss, ne száguJdj, kedves,
haJáJod utoléred!

Budapest, 1995. április 27.

Tattoo
Ad notam: .Srovedben fölmetsztve kophatatlanképpen.

Nem horgony, nem galamb,
nem sárkány, nem kaland,
de láng és még harang,
(ott rángatják alant)
éspenge ti torleonl

Nem olaj, nem kereszt,
nem tövis, nem szegek,
nem szív és nem 'Uér,
de ver, bár nem ér

az ujjad hegyénl

Nem vércsepp a tórön,
nem kívül a borön,
de túzfolyá, mélyen,
gyöleérfészek-éjben,
bár nem láthatod.

Hetedbol hatod asszonyságon túl
ti kurtafarkú, kicsi Reményke kúrt
alája lyukat
Huségem ugatja
benne a Semmit?!

Te /éprement tolvaj,
ez tinta, nem olaj,
ki nem rághatod.
már fálelyázhatod.
nem égetedföll
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Nem ö/tli ölröl,
az ösztön ölén

/nil {ro" kép:
böji4. böIiny.,
hajolw te is tebenn«l m..

Tess8e,
leírtA,
idáig bírta
abötr1,
a jöst&J

Budapest. 1995. június 5.

Az ige testté lon
- GondosIeoátam gumiról - búgtAm fülébe

bódultan bújva hajzuhatagiÍbtL

Csók után kezemmel Jürtjét összefogtAm,

s a bef6ttes gumit

(IT] száma 56-72-1,fogyasztói ba 13 forint)

a hajára húztam.

- Most gyerünk Jürödnil- slÍgtAm.
- S ha belsGnk után

kivül is tiszták /eszünk, áltúnhatunk majd
- Isten koncelebrál-

az öröklét, ágyékunk mennyei oltárán.

Budapest, 1995.június 5.




