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kalaptartó
    Thomas Bernhard nyomán

a halál 
nem csinál zsenit 
abból aki idióta volt 
zsenit abból nem csinál 

a halál 
nem csinál szentet 
abból aki szörnyeteg volt 
szentet abból nem csinál 

hájas seggükön ülnek 
hivatalok ezreiben 
hivatalok tízezreiben 
hivatalok millióiban 

hivatalok milliárdjaiban 
a szent idióták 
seggüket láthatod 
az állam minden szegletében 

és más sincs a fejükben 
mint az irtás és gyilok 
kiirtani és megsemmisíteni 
mindent 

a fejüket 
kalaptartónak használják 
és rég halottak 
szentet csinál belőlük a hatalom 
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legfeljebb
    Thomas Bernhard nyomán

természetszerűleg megvetjük 
azokat akik hazudnak nekünk 
természetszerűleg tiszteljük 
azokat akik a valóságot mondják 

valódi beszélgetés 
nem jöhet létre többé 
mondja és legyint 
legfeljebb csak mondatfoszlányok 

mondatvirtuóznak indulunk 
aztán guberáló lesz belőlünk 
a szellemtudományokban 
és a filozófiában kotorászunk 

és hallgatunk 
csak hallgatunk mondja 
legfeljebb csak mondatfoszlányok 
legfeljebb csak felhőfoszlányok

lelkesedés
    Thomas Bernhard nyomán

lelkesedett mindig 
mindig lelkesedett 
a halottakért 
a felravatalozott halottakért 

az az igazság hogy az igazság 
semmi körülmények között 
nem szenvedhet vereséget 
mert az igazság nagyon is élő 

ezért nem lehet felravatalozni 
ezért nem szenvedhet vereséget 
a kényszerrel az erőszakkal 
és az ostobasággal szemben 
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mindig lelkesedett 
lelkesedett mindig 
a hallottakért 
de sajnos nem hallott jól 

nem hallotta a hangjukat 
az élők hangosan számolták a pénzt 
hangosan lelkesedtek
a felravatalozott igazságért

kutyaugatás
    Thomas Bernhard nyomán

csak az a fontos 
hogy ne szédüljön az ember 
íme a kutyák 
íme a kutyaugatás

ha valaki szédülős
észre sem veszi 
és máris lezuhan 
fejjel lefelé a kutyaugatásba 

látja – mondta a kutya 
ugye maga is látja 
minden csak kutyaugatás 
biztosan látja maga is
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nem indokolja semmi
    Thomas Bernhard nyomán

semmi sem indokolja 
hogy újra felvegyük 
ezt az eldobott vadászkalapot 
vagy ezt a beledobott csikket 

semmi sem indokolja 
hogy újra felvegyük 
a kapcsolatot az élőkkel 
vagy a halottakkal 
 
ezek az emberek 
mármint az élő emberek 
és a halott emberek 
mind elsötétítik a teret 

a látott emberek 
és a hallott emberek 
a teret elsötétítik 
mindannyian 

ők prédikálnak 
és mi nem értjük 
aztán mi prédikálunk 
és ők nem értik 

foglaljanak helyet a hátsó ülésen 
mondom 
az eldobott csikknek 
és a szép vadászkalapnak 

mivel mindezt 
semmi sem indokolja 
mondom nekik 
de ők nem értik 


