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(szino)líra
torzószótár

altiszt

vénségemre próbálom összerakni maroknyi kis bölcsességemet mivel a lét végső 
szorításában letisztulva a képlet mégis csak az egyszeregy a múlás tudása és a 
sugárzó anyag amely erősen kemény markában tart és végül majd az veri fel a 
nyirkos avart mely fölött a lila köd gyorsan szétoszló díszlet s a mesterkurzusokból 
már semmi sincsen a feltámadással hitegető rémisztő kapukban szóval az ember 
előbb-utóbb tanultabb fővel is ilyen közhelyszerű sémákra bukkan s bár igyekszik 
nem megalázni a tudományt amelynek agysejtjeinek természetes kopása miatt 
egyre kevésbé részese de mivel még nem ment el végleg a csöpp esze csak kiküzdi 
kora kicsi kultúrájában az értelmes hiányt illusztrációba kényszerítve az egykor 
megingott zsarnoki szűk kultúrpolitikát ami akkor hasznos ha nincsen lovagolt is 
sorstársaival pillanatokig e megtalált verbális szinten de hamar szellemi főtisztek 
szivárogtak be a résen a szűkre zárt fölös gőgben fel sem bukkant az enyészet mint 
olyan ellenlökésként pedig görcsökben szenveded az altiszt hatalmakat a házmester 
poétikát miből sosem lesz döntetlen s lassan örülsz hogy nincs tovább

alul

egy verssel megint kevesebb mivel a napi őrlődésben kevéske kedélyem ugyan 
elesett de nem egészen a fáradtság felülről zsugorítaná a kedvet mely erőtlenül 
már az első apró közhelyeknél elapad amely poétikailag még nem éppen bántó ha a 
szomorúságból nem hiányozna a költőien meglendült indulat vékony meghökkentő 
látomással keretezve hogy azért másnak is menjen el a kedve műélvezgetve mielőtt 
bambán egymásra nézünk ám itt középen megállni maga a szűk provincia ezen 
csak szánakozón mosolyog akin néhányszor már áthúzott a téboly s nincs hona 
és tudja alul milyen démoni erők készülődnek a feltámadásra melynek gyakran 
nem a vasaltas ing a sznob színházba járás vagy külhoni történelmi színterekre 
terelt kirándulás az ára hanem a közvetlen tereinkbe elhelyezhetetlen magány 
ha depressziósan oldalog el a délután arról már nem is dalolva ha leszáll komor 
tónusaival az este mikor már azt sem látod motiváltan mitől is vagy megkeseredve 
és léted mozgástere meddig ér hiába kapkodsz ide-oda a tárgyaidból nem sugárzik a 
remény aztán ránézel a versre és nem érted mi ez itt ha már kicsorgott belőled a hit
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ha mostanában ifjúságomra visszanézek állandó szorongató élmény hogy milyen 
zárt világban nőtt fel az én nemzedékem háztól házig földes utcáktól poros 
utcákig legfeljebb a városhatárig szolid bandákban csavarogva mígnem néhány 
kiparittyázott lámpaoszlopnak maradt utánunk némi romja és a fél nap alatt 
átjárható erdő romantikája és ha valahol egy kétszintes ház épült megcsodálni 
szaladtunk utána majd nyári élményekről keserves dolgozatot írva kiderült aztán a 
balatont még senki sem látta a közeli falusi nagyszülékhez tellett legfeljebb utazásra 
de azért a homálylott évtizedeknek a múlás mélyéről visszanézve valahogy mégiscsak 
fakadt különös lírai reménye világi sznobok által oly lenézett hozadéka a féktelen 
repülgetések felhőkarcolók kérkedő habzsolások nélkül is a mikrovilág besűrűsödött 
érzelmi tartaléka nem is volt könnyű poggyász amikor az ember a táguló terekre 
kilépett legfeljebb a hendikepből volt nehéz hamis mítoszok nélkül is meglelni az 
értékes menedéket ha a fölstilizált gőgben a vétlen alulmaradt a pokoli malom 
tudatával úgy jelölni ki múló utakat hogy abba az értelem s szeretet beleférjen


