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A KÖLTŐ SZ. L. KOLLÉGÁJÁRA 
GONDOL

Már rohadtul unom, hogy itt vagyok, 
de hogyha abba belegondolok, 
hogy még egy hétig itten kell maradjak, 
akkor inkább tömegsírban rohadjak.

Nem is értem, hogy kerültem ide.
Folyton zabálni kell. Seregnyi hülye 
vartyog köröttem. Már unom iszonyúan. 
Legszívesebben agyonlőném magam.

Bizony, Lorinces vagyok, mint a dinnye, 
ha az Úristen jól belépisált: 
meddig kell még ezt tűrni itten? Hinnye! 
Döglesztő hőben várni a halált.

Kedves Lőrinc, te már megboldogultál, 
merő sárrá lett hemzsegő agyad, 
ha nem soká’ majd értem szól a zsoltár, 
fogadd szívesen költőtársadat.

Bár én nem hiszek a halál utáni 
találkozásban, de tegyük föl, hátha 
esik olykor ily misztikus akármi, 
és kiújulunk, mint a szénanátha.

Elszidjuk majd Illyést meg Babitsot, 
égi mezőkön szedünk pipacsot, 
s egy bárányfelhőn téged Erzsébet vár s a Klára, 
engem egy viharfelhőn Maya, Sára.

De addig, sajnos, Mari itt-nem-léte 
borul reám mint sajtra a harang.
O, bár csapna partjain túl a Léthe, 
s hívna magához engem égi hang.

Szigliget, 99. 05. 30., 18'03
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AZ SZAKÁCSNAK MARSEILLAISE-E

Réz Úr, miket nem csinál! Még jó, hogy csak 
a comb- és nem a fejenyakát szegte.
Ily okos ember, belé járt a Sorbonne, 
és még azt se tudja: vén trotli nem ugrál, 
na, még ha jó nők -  de trolik után?! Soha!
Egyáltalán, úr nem ugrál, sőt nem is csinál semmit.
Éppen ebben áll az úrsága. Én más eset 
vagyok, nekem muszáj itt rónom a sorokat, 
mert én nem vagyok úr, s még szolgának se cifra.
Persze, kedves jó Pál,
te nem vagy hozzám hasonló Pató Pál.
Igaz: van tüdővizenyőm, van légmellem 
(orvosi műszóval pneumothorax) 
és különben is: „Főúr, fizetek, volt 
két rákom, és egy életem, mit...” Viszont: „én 
az útelágazásnál mindig tudtam, hogy 
kettőn áll a vásár...”, úgymint: rajtam és rajtam.
Derék doktorok sürögnek köröttem 
gonddal, gondosan évtizedek óta.
(J ó párat közülük már el is temettem,
Hygeia istennő nyugtassa őket.)
Szurkálnak, nyeszetelnek, szivattyúznak, pumpálnak,
én közben írok, újra olvasom Flaubert-t,
művészi ételsorokon töröm fejemet;
nem mint a pöffeszkedő, a parvenü Lucullus,
kinek lakomáin a pávatoll volt a főfogás,
s a gasztronómi gyönyör csúcspontja az okádás.
Habár a garumot (erjesztett halbelsőség -  ikra, haltej, máj -) 
jól megtrágyázva ravasz fűszerekkel -  ezt még 
ki kell találnom. Mivel nincs hiteles, sőt semmilyen 
recipe, csak keresztutalás. Pliniusnál: ahogy Apicius,
Apiciusnál: ahogy idősb. Plin. No, ezzel sokra megyek.
Marad hát a kísérlet, azokba pedig
még egy vendég se halt belé, pedig két pofára zabáltak.
A szakács meg hadd hízzon, lélekben legalább.
Hála tinéktek, barátaim, kik olvastok, esztek engem.
(Kivéve Gézát, de ő föl van mentve evésből, mint én hajdan tornából. 
De sebaj, eszik helyette is, meg három helyett 
a másik dramaturg, a „jót, de sokat”-elvű béles Forgách gróf.)
Mint legutóbb is a bouillabaisse, azaz marsziliai Hallé 
esetében, mely étek leírása avatott tollat érdemel, tehát 
leginkább az enyémet. Következzék ezért most eme fenséges lé 
készítésének sokféle fortélya, fifikája és fogása nagyjából 
a provánszi mód szerént.
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Először is kimegyünk a piacra. A piac 
a szakácsember agorája. A zabakészltés Athénje.
Halat -  legkevesebb -  kilenc fajtát veszünk, úgymint: 
nyelvhalat, nyúlhalat, compót, ángolnát, durbincsot, 
kőfejű murénát, tengeri pisztrángot, süllőt, kecsegét, 
cápauszony nem rossz, ha van, de megfelel édesvlzi 
halfarok is, egy-két sügér ugyancsak nem árt.
Mindez tizenkét órát pihen hagymaágyon, 
hálósipkául vodkában pácolt fokhagyma és forrázott sóskalevél. 
Kell bele még kapor és petrezselyem és könnyű bechamel, 
oly finom és selymes, mint a tiszta selyem.
A sárga- és a fehérrépát vékonyra fölkarikázzad, 
pár órát mindkettő ollvaolajban ázhat, 
aztán abárold őket provánszi fűszerekkel, 
és pihenjenek lgy, amlg el nem jön a reggel.
Keverjél ezután el tejföllel kapribogyót, 
és ha van éppen a háznál, darálj bele sós mogyorót; 
hogyha teszel bele kevéske lazacot, kaviárt, 
tengeri gesztenyét, némi mangochutney-t, 
azzal rosszul még soha senki se járt.
Tálaláskor mellékelünk hozzá tejfölt, dijoni mustárt, sós tejszínt, 
baguette-et, rozskenyeret, félbarnát, és teljessé teendő a helyszlnt, 
az asztal közepére kerüljön ehető, azaz rántott bodzavirág.
És ehetünk máris! Ugye mégiscsak szép a világ?

RÍMEK

Mint egy fél tucat büdös fogú Stasis 
a nyakamba liheg 
egy szakasz metastasis 
de minek?!

Élni. Félni. Kefélni. Ebből áll 
az élet. O, jöjj már, édes Halál.

Élek még, de minek?
Vagyok. De senkinek.
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A hőség ellenére lefagyott 
agyam. Meghalni is fáradt vagyok -  
csak csupa bágyadt ötlet jön elő. 
Megdermedt a vesémben a velő.

A faszom lóg, elittam az eszem, 
de mindennapi szeszem beveszem.

Kínomra ez legyen a tiszta rím, 
most van söröm, de nincs Marim.

Magából rímeit unottan ontja 
tulajdon ellentéteinek metszéspontja.

A nő kibelez és bekebelez.
Hát mondjátok meg -  miért gyönyör ez?

Caius Licinius Calvus

VERSEI

I

Xanthippe, ha igaz, kicsikét szekatúra fehérnép 
volt -  Tertullia, mért gyötör egyre a női szeszélyed? 
Socrates úgyse leszek! Legalább ő bölcs vala, sejtem, 
végül is otthoni módi szerint halt -  nyelte a mérget, 
s olykor azért tapenyolt kecses ifjakat is lakomákon.
Ámde Adonisra s Ganymedes bő köcsögére 
kérlek -  már ne izélj, sose bizgess, feszt ne perelj, ne 
mondj, veszekedj velem, ó, Tertullia! Csitt, sose zsörtölj, 
hisz Xenophonnál írva vagyon, hogy a némberi házsárt 
árt a mosolynak, a szépnek, az asszonyi bájnak, az arcnak: 
ráncosodik, ki rikoltoz, amúgy hamarabb megöregszik, 
rút banya lesz, belecsúful a dühbe időnap előtt, ki 
folyton csak dúl-fúl, szúr, piszkál. Drága teremtés 
vagy, Tertullia, kár nagyon érted... Gyorsan elaggulsz 
így Hecubává, bár Helenám vagy a vágyban örökre, 
s nem szuka Cerberusom, de szerelmem e földi világban -  
itt, hol a szád csupa csókra való perc, égi nyalánkság.


