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De rengeteg dicséretet
szeretnék s érdemelnék,
eballergiát kezelgetek,
vígasztalok flaszteri elmét,

vívok, plasztronban, vagy sírok
galambnyak-nyaklata láttán,
őrangyalsuhanást elbírok,
suttyan tüdeimre a kátrány,

idézem-odázom a nincs-másom,
kincsásón nem, hogy hétrét
görbednék, élvezd hátrányom,
ha levetettem majd végképp,

világhű semmi-űre-fi,
mondom, minden idézet
elodázása csak annak, ami
úgyis hiú igéret,

jó, lehetünk együtt, de úgy, hogy én
se ne lássak, se halljak,
négyszögesülve a föld kerekén,
legyen ibolyás orrlikad aljabb,

nem bírom, ha nehéztelés,
akár csak árnnyal, hull rám,
szórjátok szét, nehézkedés
terébe úgyis, az irhám,

mi e földi való volt, s mit minek
akartam volna, ki kérdez,
de már Mózesnél idegenek
vagyunk e föld teréhez,

sokához kényszerítve, kevés
eséllyel jóra jutni,
elég magamból, csodatevés
mégis az utolsó zokni

is, foszla-büdöse, az elfolyó
cipőfűző, min Káron
por-ladikon, kék-ólomosodó
fittyen löttyen, mint álom,

lásd, csupa lebegés, de mi nem kevés,
úgy értem, emelet száma,
hogy de Stael festőművész
ugorhatna a halálba,

egy is elég, az ám, ha elég
magas emeletről van szó,
és Dubuffet festő bizonyiték
filozófja: a kultura fojtó,

csirkefogó, így érz' a nép,
ki a fentebbel csicskázik,
Balzac urék, szüli Shakespear-ék
napja szerinte leáld itt,

a szüli azt jelenti, hogy
e nap tudatunkba ködlött,
ünnepeljük hát, gazfickók,
úgy újítson meg az ördög,

kinek igaza, van-e, mi van,
és alkotáslélektan,
hogy hajó lékjén nagy vígan
Hérakleitosz becsobban,

nincs itt már kérdés, nem lehet,
bármi jel: a mondat végén
pont, okos-jó, kiszúr veled,
tömlőként pukkan az élmény,

kétségbeesés a létezés,
ha el nem bódítod csak,
de ha azon is csak tönkremész,
hogy főbekólintottad,

léted, vagy magadat, mérgekkel,
szesszel s más szenvedéllyell,
mit érsz ily vékony pénzeddel,
tűnsz egy-lepengetéssel,
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éjfél se volt, meg dél se volt,
bizony, se éj, se nappal,
hogy zárva állt a Non Stop-bolt,
így járnál önmagaddal,

megszentülsz, szent úgy se leszel,
kínlódás körülötted,
ezt mondta Szép Ernő, e-hely,
a-hely, hívság pörögnek,

a ne-tovább is a tovább,
tovább, és érettségi
hamisítvány a tétovát
a jövőjébe mérni,

jövő éjbe méredzkedik, ó,
a dán királyfi, s végül
elakad a szó, csak a tőr a való,
az ég is belekékül,

mindenkinek hát köszönetet
mondok, háttal nem állunk
fel, igazolom, fiam rekedt,
leülök, ha tudom, így állunk,

rémes itt, jó, hogy elmehetek,
mondtam még nem is oly régen,
most, rémes, persze, de rémesebb
lenne, ha másra cserélnem

kéne, haha, bárkit lecsinálsz,
maga mosdik, de ha mosdód
telecsinálod, magad állsz
ott vele, így, ahogy mondod

ezt.
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