
160 •  Várady Szabolcs: Változatos kimenetek

a vár fokán m erengek állva mint 
az alkonyat borának fokolója 
keblem kiholt csupán egy árva fing 
szárnyal belőlem kéményről a  gólya

aszongyák rólam vulváris vagyok 
Yorick komám a te pennád a  pénisz 
de ha  muszáj akárha kondom ot 
az öncenzúrát húzom  rája én  is

és lesz a lírám gyönge szirmú lőne 
s illatozó akár a kert izsópa 
szagolva azt a kényes udvaronc 
úgy érzi lágy homokkal várja tópa

r t  hol ő a  kedvesével andalog 
fiú vagy lány oly m indegy én  amondó 
vagyok s a  partner vékonyan visong 
mongyő m i fröccsent rám  csak tán nem  kom pót

Anus-arcú időkben írom  a 
szelekkel szálló arsch poeticámat 
nem  rothad a laurusom  csak a 
húsom belém  csavarodott a bánat

s b á r nem  Damoklész kardja leng fejem 
fölött csak rozsdás svéd halef azért 
nem  tagadom m eg égi lényegem 
s nem  keverem össze szarral a vért.

Várady Szabolcs

VÁLTOZATOS KIMENETEK

Kimegyek, hogy mégis mi van, hogy 
megnézzem. Kimegyek, mikéntha 
valami volna, és megnézném, 
mégis mi az, hogy kimegyek.

Megyek ki, hogy az mi is még, 
nézném  meg, és volna valami, 
ha  miként megyek ki, nézzem meg, 
hogy van, mi is még, hogy megyek ki.
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Hogy miként ha megnézném, kimegyek. 
Ismég m i vala, nézzem meg, megyek ki. 
Hogy kimegyek, mi volna az?

Még hogy kimegyek! Mi? Hogy is van? 
Nézzem meg, ha... Miként megyek ki? 
Hogyhogy? Mi van? Mégis kimegyek.

Kukorelly Endre

MINDEN REMÉNYKEDŐ

Az egyik kirakat tetszik. Visszaveri és szétszólja a  fényt. A boltos jókedvűnek látszott, 
barátságosnak, innen úgy, de nem  nagyon, nem  jö ttem  zavarba. Nyugodtan bem en
tem , nem  volt kínos, nézelődtem nyugodtan, és forgolódtam, leemeltem a polcról va
lamit, visszatettem egész’ máshová. Nem  másztak bele a szatyromba. Fel volt szerelve 
egy tükör, és én  láttam magam, szerencsére semmi különös, csak egy jókora tükör a 
pult mögött, abban látszom. Valami üveget nézegetek. Visszatettem a polcra. Nem 
mászkálnak, nem  figyel ide senki. Egy apró  bolt, alig lehet észrevenni. A boltos kinéz 
az utcára, néha kipillant, ha  van egy kis ideje. All-e valaki a kirakatnál, várhatók-e 
vevők. Bámulják a  kirakatomat. Körüljártam  egy lovas szobrot, aztán leültem, aztán 
föltápászkodtam. A hullámok csapkodnak. Látszik rajtam, hogy külföldi vagyok, m ert 
m ásképpen mozgok, egész másképp, m int ezek. M ásképpen, m int o tthon szokás. A 
külföldiek így mozognak. Megnéztem a kirakatokat. Figyeltem egy boltost. A rövidke 
bajuszával. Üvegeket és csomagokat, csomagolást, feliratozást. H át ez otthon eszembe 
se ju t. Én egy külföldi vagyok, nem  is próbálom  leplezni, de  nem  is lehet. Nem  is ér
demes. Látható egy bizonyosfajta érdeklődés a külföldieken, vagy inkább valami, kissé 
ostobának tűnő várakozás. Egy turista így tartja a  nyakát, úgy, ahogy én, a fejét, föl és 
oldalvást. M inden rem énykedő így. Véletlenül megpillantottam valamit az egyik épü
let tetején. Egy idegen rendre  ham arább észreveszi. M ert nem  fáj úgy észrevenni. Én 
nem  néztem a  lábam elé. Legföljebb valamivel lassabban m entem, nem  megyek se
hova, nem  készülök semmire. Az egyik boltban veszek ebédre valamit. Megnézem, 
hogy kit ábrázol ez a  szobor. Az egyik érdeklődő: én vagyok. Közben forgolódtam, és 
leejtettem a ceruzámat, gurulni kezdett a já rd án  lefelé, de elkaptam. Ráléptem, és így 
sikerült elkapni. Körüljártam  a szobrot, tulajdonképpen csak udvariasságból, m ert 
senki se várta el, senki sem figyelt, és valószínűleg soha és sehol nem  fog szóba kerülni 
többé ez a  szobor. Nem fogják számon kérni rajtunk. Vagyis hát ez után a  m ondat 
után m ár ezt sem lehet így kijelenteni. Éppen m ent le a nap. Leülök, nekitámaszko
dom  a talapzatnak. Rágcsálok a  kenyérből, és szagolgatom a tengert. Néhány egyenes 
utcát sikerült kialakítaniuk. Fehérre meszelik a  házakat. Szerették, ha  az utcák egye
nesek és párhuzamosak. De nem  lehet megvalósítani, és nem  a  sok dom b m iatt, meg


