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TUBA MIRUM

végső igazságom 
hogy végemet járom

kelletlen-kénytelen 
magam ismételem

kiútat keresnék: 
ismétlés ne essék

bőg búg ugyanazon 
végső diapazon

lyukhenger-paplron 
tenger Tuba Mirum

idétlen idézet:
„halálközelnézet”

minden igealak 
ellóg nyelvem alatt

öklend minden étel
elmégy -  nincs kivétel

messze már nem csörtet 
reumás göcsörtöd

elhágy a lélegzet: 
néked befellegzett

szó salakja mossa 
agyad zavarosra

hollósereg károg: 
a végedet járod

a végemet járom: 
végső igazságom
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ÉJFÉLI LÁTOGATÓ

Lakatos Istvánnak

valaki pályázik a lábaimra 
valami büntető bivaly erő 

bokánál belém lép: bivalygoromba 
bivaly pofáján szadista derű

még be se jelentette érkezését
és már zsibbadása felbizsereg: 

érzőmozgató csali-setétség -
szűkölnek az apróosztóerek

rákapcsoljajó-benn az izomklónuszt: 
sajgat a krajcáros istennyila 

beleáll a görcs és hülyére kínoz 
annyira elgyaláz és annyira

alátipor hogy emberlénykörömből 
lerúgva falam verem-vakarom 

és ahogy az elejtett jószág bömböl-
ráng -  dörömbölök mint a vadbarom

...Mi ez a fájás ami legbelülnen
van és hol van az a legbelülebb? 

hogy a hasgatására fel kell ülnöm 
s ólam falába vájnom körmömet?

járni járni őrjöngő kergületben
kegyelem-esdeklőn: ne már! elég!

-  jaj csak ne kellett volna megszületnem 
és lennem ez a hústest-martalék

pAr h a r c

gyönyörű gyönyörűm 
gyönyöröd gyönyörű! 
te vakon-vad húsevő 

te ollózó ölű
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te síkos kelyhedet 
megadva feladó 
te vélem bennünnen 

visszakapaszkodó

hajaddal ujjamra 
fonódó ékesen 
te édességes szépség

szövetségesem

te beléd meresztve 
ajzó és ajozott 
te hústestbehüvelyező 

megolajozott

te vénusztompornál 
dúsabb lányülep 
te ondóeloldó oltó 

vágyenyhület

te-üdvöz méhednél 
odahal eszméletem 
bogárkám virágom 

szerelmi életem

nyomulj rám combtövi 
legrejtettebb rejtek! 
lihegj! pihegj!

megejtőm! megejtett

te megkönnyebbült győztes 
istennői derű -  
gyönyörű gyönyörűm! 

gyönyöröd gyönyörű

TÉL

azt mondja Bölcs Elifáz:
„meleg gúnyát! meg ne fázz!”

azt mondja Bölcs Jeroboám:
„jöjj), karmantyúm -  meleg boám!”
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azt mondja Bölcs Gámáliel: 
„ködmönt! mert a hideg kilel!”

viharszéllel dacol Lábán:
„bocskor alig áll a lábán!”

„becsüld meg! -  mond Okos Hillél -  
csempekályhád Magos Pillér!”

„szabadtűzön -  mond Szent Egyed -  
égesd tehénlepényedet!”

nyakig hóban Vén Jósua 
szól: „itt hej! -  elkél a suba”

Igyen jajdul Abimélek: 
„megdermedtem! alig élek”

felförmed Bölcs Abinádáb:
„ne ragaszd rám rusnya náthád!”

feddőzéssel sújt Zebulon: 
„fagyhalállal halt Babilon”

Sámson kéri Bölcs Náhumot:
„egy korty filiszteus rumot!”

unokáját -  Zorobábel:
„istenfáját -  kályhám ládd el!”

láb a gondja Fmeásnak:
„csavard rám a meleg fáslit!”

Caddók szakállába sápad: 
„papramorgót a papságnak!”

óva int Bölcs Nátánael:
„oltást ki se mulassza el!”

inti Jóbot Elifáz is:
„ráfázás a végső fázis!”

böki Jóbot Bölcs Bildád:
„hideglelős a példád!”

kupicát tölt Nehémiás:
„gugyival fűt, aki piás!”
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„bütyköm lefagy -  jajgat Bárák 
elértük a hó határát!”

sir a csúcson Kegyes Cófár: 
„bolond, aki erre lófrál!”

Debóra veri Bárákot:
„sátrad fűtlen: hljj -  te átok”

Ezrát veri Eliátán:
„durrants be nálam, te sátán!”

rendelkezik agg Aggeus: 
„parazsas korsóm! hé! Terus!”

fohászkodik Obadia: 
„hónak-jégnek olvadnia!”

könyörög vén Ebenézer: 
„forralj bort! fahéjjal! mézzel!”

Bodor Adám

KUTYAVIADALOK DOLINÁN, ROTUNDÁN 
ÉS DOBRINBAN

Nikifor Puszta második hete élt együtt Odessa Serafimmal a pályaudvar közelében 
egy lakóvagonban, és már úgy nézett ki, kezdenek összemelegedni, s komolyra fordul 
közöttük a dolog, amikor Dolina állomásterén, kapukon, a házak falán, valamint a 
csapszékekben felhívás jelent meg, amolyan nyilvános körözőlevél egy no fantomké
pével. Vérdijat tűztek ki a fejére, nem is keveset, hetvenöt dollárt ígértek a nyomra
vezetőnek. Ez lejben számolva nagyjából másfél milliónak felelt meg, karbovanyecben, 
vagyis ukrán kuponban a negyedmilliárd körül járt, de még új forintban is közel száz
ezret jelentett, és ennyiért Bob Sinetar tenyészetében már alkudni lehetett egy kisebb 
csapat harci kutyára.

A felhíváson a nő neve nem szerepelt, az sem derült ki, miért keresik, és hogy egyál
talán követett-e el valamit, de az arcmás -  bár a friss nyomdafesték itt-ott elkenődött 
rajta -  Odessa Serafimra hasonlított. Nem is beszélve a fejdíszéről, a lipován pártáról, 
amihez hasonlót rajta kívül a környéken senki nem hordott. Semmi kétség, ő volt a 
keresett személy.


