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DULLE GRIET

Bruegel g´rbe ecsetj¢n
sz¡letett ez a rÃt
boszorka egy vak est¢n,
mikor csillag se fut
a mennybolton ä hegy-v´lgyet
nyirkos homÀly terÁt.
V¢gigtrappol az utcÀn
a loncsos Dulle Griet.

Volt pedig begyes csitri
e torzonborz banya,
de el¢rte a v¢ns¢g,
a rontÀs mÀkonya:
nem poszogÂ szipirtyÂ,
k´rtemellü leÀny.
Bezzeg most csupa m¢ly seb
¢lte alkonyÀn.

Sz¢d¡l hÀromfel¢, bÀr
se ide, se oda:
rikÀcsol eszelûsen,
ahogy cs´rtet tova.
AjtÂn, ablakon z´rget,
ebekre vicsorÁt.
Mindenki tudja, û az,
a loncsos Dulle Griet.

Szeme k¢t ¡szk´s barlang,
csonkok a fogai.
Akivel szembefordul,
f¢lûn kit¢r neki.
KÁgyÂzÂ lÀng a nyelve,
k¢t tûr a k´ny´ke.
VÀllÀn elkoszlott ringy-rongy
szÀllÂ k´p´nyege.



K´r´tte Àrnyak nyÃlnak,
r¢mek sz´knek elû.
Ebcsontok, k´vek, r´nkfÀk:
mind elevenedû
sz´rnyk¢nt r´f´g ¢s kaffog
tünû l¢pte utÀn.
Gyülik rontÂ seregg¢
a szipirtyÂ nyomÀn.

BalkÀni, rusnya n¢mber,
nyÀla-csorgÂ ageb.
Hallik, z´r´g a csontja
a mÃmiamaszk megett.
MotyorÀszik, sikongat,
mÀr emberszava sincs.
Arca rothadt gy¡m´lcs,
orra hegy¢n bibircs.

MindenhovÀ bekukkant,
bÀr se ´sveny, se Ãt.
El¢r, hiÀba bÃjnÀl,
e szoknyÀs Belzebub.
Szem¢t rÀd veti bandzsÀn,
ajka rÀd cs¡cs´rÁt.
Apolgat, meg´lelget
a loncsos Dulle Griet.

Z¹R¹G A MçKGUBñ

(Az ´reg Babits)

Bolondnak lenni volna jÂ.
TÀvoll¢t¢ben elÁt¢ltnek,
aki kÂszÀlva f¡ty´r¢szget.

CsillÀmlÂ szentjÀnosbogÀrnak.
(Cs´pp animula, f´ldi f¢reg
vilÀgÁt a vak ¢jszakÀnak.)

R¢g¢sznek, aki a rogyott
r´g´kre ¡dv´z¡lten t¢rdel,
s egy-egy csontra rÀmosolyog.
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R¢szeg zen¢sznek, aki pûre
hangszer¢t bandzsÀn p¡f´li,
bÀr se hÃrja mÀr, se ¡tûje.

Sz´rnyeket nem Àlmodni t´bb¢.
Nem veszkûdni talmi rÁmekkel.
Kujtorogni kÂbor ebekkel

rongy csavargÂk¢nt, aki pÀllott
k¢ppel lÂdul a vakvilÀgnak.
Se sorsa mÀr, se arca nincsen,

szakÀllÀt belepi a hÂ.
Neki zizegnek f´nn az Àgak.
Neki z´r´g a mÀkgubÂ.

CíM N°LKºL

Esteledik fÀkban, vizekben.
K´zel a v¢gl¢nyek kora.
HiÀba büv¢szek a b´lcsek
¢s tr¡kk´s a genetika.

Ahogy Bosch baljÂs vÀsznain
a sorsukat csereber¢lûk,
mind kunkorgÂ f¢rgek lesz¡nk,
eg¢szen se holtak, se ¢lûk.

RÀolvasÀs csak minden ÀbrÀnd,
id¢zhet csÀbos holnapot.
KÂklermutatvÀnyok hiÀba,
ÃjsÀg- s k´zgazdajÂslatok.

Sivatag, mocsok, banditizmus,
a t´rt¢nelem csupa seb.
A f´ld m¢rgekkel megtelik.
Az ¢gbolt egyre ¡resebb.

Tudod, nincs hovÀ menek¡ln¢l,
¢s nincsen, amit menekÁts.
Aki lÀtott, a szeme k¢t lyuk.
Aki szÂlhatna, nyelve sincs.
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