
 

UTASSY JÓZSEF 

Tank 

HÁT CSAK NÉZZÉTEK AZ EMBER FIÁT! 



Kötve robogó harckocsi után, 

rántatik végig az Egyenlítőn, 

a Baktérítőn, a Ráktérítőn, 

végig az összes meridiánon, 

sivatagon át, havon, sáron 

csörömpöl vele, csak csörtet, csörtet, 

kerüli hetvenhétszer a Földet, 

kormányosa meg egykedvűn dúdol: 

 

füles inal el a hadiútról. 

 

– Hova hurcolsz hát, hektori szekér, 

hisz csupa vér vagyok, csupa vér, 

fekete volt-e bőröm vagy fehér, 

isten se tudja, csak a televény, 

csak a televény, a humusz maga: 

micsoda itatós vagy Szahara, 

horzsolja húsom hajnal, éjszaka. 

 

Minek e vágta, mondd, miért, miért?! 

 

– Csalogány tollad sercegése sért, 

fülemet sérti, hát ezért, ezért! 

Már a hordában, amíg a mamut 

verme éjjelén vérében aludt: 

ellenem virrasztottál, ne lopjak, 

fényesítettél csillagot, holdat, 

és nyüszítetted, sírtad, makogtad, 

hogy itt rabolnak, hogy itt rabolnak! 
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– Néhai nóta, valami módon 

mégicsak mai, vadonatódon, 

és az is lesz, míg világ a világ, 

de én ellened, csillagod iránt 

énekelek itt, zengem, ami bánt! 

hiába hurcolsz héthatáron át! 

 

– Popfa be, ne rázd itt a szövegfát! 

 

– Lövess hát akkor, lövess, lövess hát! 

 

– Sor kerül arra is, csak várd ki: 

utad utolsó út, kiabáld ki 

magadat, szentem, hallgatlak némán: 

Allah néhai tornya rakétám, 

súgjam soraid, ismerlek én már, 

te ifjan lekurváztad Helénám, 

Le Agamemnont, Priamoszt, Hektort, 

Páriszt, Patrokloszt, Akhillészt, 

Nesztort, 

utáltad versét a vaksi vénnek: 

undorított az udvari ének! 

 

SZAPPHÓT szeretted, a töredékest. 

 

– Igen, Őt, az Egyetlent, az Édest, 

akire ráfogtad, hogy banális, 

rágalmaztad, homoszexuális, 

feketítetted hattyúi tollát, 

mert nem írt époszt, ódákat hozzád, 

mert nem ment férjhez egy vasszekérhez, 

és nem himnuszolt csengő csatákról, 

pajzsaid holdfogyatkozásáról, 

sunyi sereged piros útjáról: 

de tündökölte, ami nagyon fájt, 

amibe belepusztul egy ország; 

s ha volt jutalma – nincs is nagyobb tán: 

dalait szerelmesek ragyogták. 

 

– De hol az életmű, a lényeg?! 
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– Verseit elkótyavetyélted, 

mert e tükörből hiányzott képed, 

úrhatnámságod és dőzsölésed! 

 

– Vakmerő senki, pimasz poéta, 

még ma a holdon kötsz ki, még ma! 

Hátadra púpnak kapsz egy palackot, 

ami elég lesz hattyúdalodhoz, 

a többi már nem az én dolgom… 

 

– Boldogan Halok Meg A Holdon! 
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