
BETEKINT°S

Egy margar¢ta, f¢mhideg.
Ez Goethe mÀrvÀny, sz¢p feje
¢s bronzkutya, s a vitrinek
egyforma k´nyvekkel tele.

L¢p¢s. Kicsit sem k´nnyed¢n.
Egy jÂl tanÁtott g¢pszalag
s a hall k´v¢n a sÀrga f¢ny
a konyhaajtÂig szalad.

B´gr¢k k´z´tt koffeinkorong.
A cÁm sincs m¢g a c¢dulÀn.
A m¢lyhütûben ott szorong
egy t´bb szÀz ¢ves d¢lutÀn.
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NEGATíV VISZONY

F¡rdûkÀd, teniszlabdÀkkal teli.
Alig f¢lkomfortos f¡rdûszobÀban.
CsupÀn a telts¢get ¢rz¢keli
a szem, amint egy t¢glatestbe zÀrtan
bet´m´r¡lt rendben megannyi g´mb.
Mi kezdhetû viszont az ürn´v¢ny
alaku r¢sekkel? Mondjuk, ki´nt
valaki k¢t sor labdÀt. Csak kem¢ny,
k¢zzelfoghatÂ labdÀkat. A k¢t sor
h¢zag sehol se pattogna. Viszont
egy esetleges visszahelyez¢skor
kirajzolnÀk e negatÁv viszonyt
megint a labdÀk. Amelynek neve:
sajÀt leÁrÀsa: A K´zti T¢r;
Az, Amelytûl Egy Csordultig Tele
KÀdba Majdnem M¢g Egyszer Annyi F¢r.
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De hogyha pingpong... Sokkal kevesebb
r´gt´n a zÀrt, tÀrgyak k´z´tti ür ä
labdatartalma megn´vekedett
a kÀdnak. (S most hagyjuk, mi van bel¡l.)

Ezek szerint a kÀdvÁz ä szÂdavÁz.
G´rd¡l¢keny golyÂmolekulÀk
kapcsolata, kicsinyÁtett tenisz-
labdarÀcs. De k´nnyen alakul Àt
t¢rszerkezete, ez¢rt tarthatatlan:
teny¢ren Àtfolyik ä cs´p´gve hull ä ä ä
s mÀr ism¢t az eredeti alakban.

AztÀn nagyanyÀm torzÂja mer¡l
bel¢ ä vagy loccsanva egy ¢jszaka
meg-megcsillanÂ karÀcsonyi test
ä halÀl elûtti ponty ä mely a maga
nem¢ben ugyancsak t´k¢letes.

ANYAGOK HIERARCHIçJA

A drÂt ´nzû volt, most beteg.
A garÀzsban, a kÂrteremben
g´cs´rt´s kar-¢r tekereg,
megfogja ruhÀd, hogy ne menj el.

Csûnûv¢re az anyja, kit
mÂdjÀban Àllt szint¢n szeretni.
Mint unokatestv¢reik:
a makarÂni ¢s spagetti.

Elfeket¡lt v´r´s salak!
T´bb, mint tizen´t ¢ven Àt
a bûr´m alatt hordtalak,
mint egy megvÀltozott barÀt

eml¢k¢t, a Szerb utca nyÀri
aszfaltszagÀt, hogy a LupÀn
milyen jÂ volt a kompra vÀrni
p¡nk´sdvasÀrnap d¢lutÀn ä
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hullÀmzott lenn a halszag ¢s
hullÀmzott a s´rszag felettem.
°n e kev¢ss¢ szubtilis
illatokat mindig szerettem.

Benzinszag, gÀzszag, lakkszag, a
citromh¢j, a petrezselyem
s a zsÁrozott g¢pek szaga
egyformÀn kedvesek nekem.

A konyhÀban csak a szagok,
de az olvadÂ csirke nem.
A felkavart vÁzbe dobott
mosÂrongy sem, a szita sem ä

mint egy f¢nyk¢pezû japÀn
gyüjt eml¢keket, tÀjakat,
de û rÀadÀsul magÀn
hordja, ami bel¢ akadt:

kakaÂ f´l¢t, csusza-t¢sztÀt...
Ez gyÃrtt¢szta korÀban a
sÀrral egy¡tt, amit gilisztÀk
gyÃrtak, a t´k¢ly Àllaga.

Vagy hÀt ¢n, miÂta szemem
romlani kezdett, ezeket
az anyagokat szeretem. ä
°s hogyha most megk¢rdezed,

hogy faltalan s´t¢tbe zÀrvÀn
ujjaimnak mi volna jÂ:
egy naps¡t´tte macskafelhÀm,
ha ez anyagnak mondhatÂ.

MþT°T

àSiker¡lt.Ê TrombÂzisos, hosszu slaugon
felfel¢ indul bennem az ´r´m,
¢s el´nt, mint egy augusztusi alkony,
valami, amihez semmi k´z´m.
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