
maior malsciagurato
premeptorÀl kilÀtÂ
Kolony Braganza PÀrizs
Bolony peremptorÀlis
Szigur SzefÀr Khorandza
'kuresti sziguranza
kalendanurbin¢zer
ad Gr¢kasz mÀrkin¢zer

szÁvbûl kÁvÀnom ezt!
oh kakaja preleszty!

I wish you all the best!
oh kakaja preleszty!

hagy mÀzoltas natÃrÀm
a nagy hibernatÃrÀn
pÃszty pÀrsivÁjque bÀrmÁly
csudesztvo muzikÀljnÁj!
bÀjuski bÀ jubÃja
leill Allah! lelÃja
surrexit Paraclito
qua Supremum LÂdÁtÂ

szÁvbûl kÁvÀnom ezt!
oh kakaja preleszty!

NÀdasdy çdÀm

TEREMT°S

HibÀs darab, mondtad, ¢s kiemelt¢l
a futÂszalagrÂl egyenletes
¡temben j´vû darabok k´z¡l,
f´ltartottÀl a f¢ny fel¢, szak¢rtû,
keskenyre hÃzott szemmel n¢zegett¢l,
forgattÀl ujjaid finom begy¢vel,
megnyomkodtÀl kicsit, aztÀn k´r´mmel
kocogtattÀl, sût valami savat
is cseppentett¢l rÀm (bÀr meg kell adni,
ez utÂbbit igen figyelmesen,
¡vegrudaddal ¢pp csak birizgÀlva),
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de minden stimmelt, textÃrÀra, szÁnre.
M¢g meg is szagoltÀl, de semmi, ott se.
HibÀs darab, mondtad, ¢s visszatett¢l
a sok egyforma k¢szterm¢k k´z¢.

A HçZIASSZONY DICS°RETE

Ahogy a kert¢sz idomÁtja durva,
z´ld-¢rdes nyelvü dudvÀit virÀggÀ;
ahogy az Àcs a szÀlas, bÀrdolatlan
fat´rzset karcsÃ oszloppÀ simÁtja;
ahogy a festû a lÀgyan kenûdû
olajbÂl f¢nyes izmot merevÁt ä
Ãgy kezelsz minket, mesters¢ges n¢pet:
idomÁtasz, simÁtasz, merevÁtesz,
zabÀltatsz vel¡nk, ´nk¢ntes akolban,
szigorÃ sz¢nÀt, szûr´s levelet.

MINDENNAPI BETEVý

Nem izgatott, nem csÁpett: az eny¢m volt,
nem voltam ¢rte f¢lbolond, se f¢lholt.
Mindennap egy nagy kar¢jjal megettem.
Füszeres csemeg¢k mell¢ szerettem.

AHOGY HOSSZö ZOKNIT

Biztos ´r¡lnek, gondoltam, hogy itt
finoman lefejt¡nk minden szorÁtÂ
¢s hÃsbavÀgÂ t¢nyezût, ahogy
cipût eg¢sz napos hûs¢g utÀn,
vagy hosszÃ zoknit, Ãjragumizott,
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negatÁv c¢rnamintÀt k¢pezû, ´r´kl´tt
k¢k-z´ld kockÀs zoknit kell letekerni,
sokÀig figyelve, hogy Ãgy maradnak
a lÀbszÀrunkon az ÀtlÂs keresztek,
meg k´rben, f´nt, a lilÀs sz¢lü Àrok ä
de nem, ûk t¢nyleg szabadok
akartak lenni, a hÃsukba rajzolt
zoknimintÀt vidÀm d´rzs´lget¢ssel
elt¡ntett¢k, ily mÂdon biztosÁtva
a test jogÀt az ´nrendelkez¢shez.
H¡ly¢k. Kit ¢rdekel a sima bûr,
a duzzadÂ test, a minden lyukat
hibÀtlan, b¡szke v¢rkering¢s r¢v¢n
kit´ltû pozsgÀs ´nrendelkez¢s,
ha megadatik, hogy ÀbrÀt fogad be,
ha negatÁvja lehet, bÀrminek?

NINCS MEGçLLçS

A nagy kaland abban nyilvÀnul meg,
hogy az ember csak megy, csak megy, csak megy.
°s mikor mÀr a mÀsik elaludt,
az ember nekidûl, ¢s fut ¢s fut ¢s fut.
Taxiba ¡l ¢s Ãgy gondolkodik,
lemegy hÁdba ¢s f¢nyesre kopik,
szÀrnyakat kap, kem¢ny mosolyokat,
hibÀsan ikszel, balgÀul fogad.
A zsebkendûj¢be gyüri a parttalant,
kapaszkodik, d¡l´ng¢l, nagy kaland.
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