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csak nem veszitek észre és boldogok lehettek 
emiatt
és azt hiszitek, hogy éltek
mert nem ismeritek a rettenetet
mert valami boldogság-masszába mártogatott 
benneteket
születésetektől a teremtő
aki az istent teremtette 
és a világot teremtette 
és megteremtette az embert
akinek húsa a rettegés 
akinek lényege a rettegés
csak nem tudja ezt, ezért mer ítélkezni 
fölöttem, és ezért hagyom, hogy ítélkezzék fölöttem
mert maga fölött ítélkezik tudatlan, amikor engem elítél
engem nem lehet elítélni, engem felment a szenvedés
és nem lehet felmenteni, mert sorsomra a szenvedés ítél
ami a rettegéssel átitatja a húsomat és elfoglalja a lényegemet
amit ember nem bír el, sem a kő, sem a szobortorzó
amelyből már nem lehet kitalálni a szörnyet, akiről megmintázni tudták
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(szino)líra
torzószótár

aprópénz

tanult tények szerint születésem táján vert gyökeret nemzetünkben jobb híján a 
forint ami előtt szüleim panaszos élményeivel a számon kötegekben röpködtek a 
milliárdok és igencsak sietni kellett hogy heti fizetésből pár tojásra teljen ezután 
saját kis leleményem is volna a szubjektív norma ahogy sok ócska meccsen a fruttis 
bácsi svájci sapkájának csúcsán a lyukas kétfillérest felfedeztem később a barna 
aprópénz is erősen nyűgözött noha időnek előtte túlgördült rajtam a pénzözön s 
közönyömben az ezüst ötforintosig fel sem értem pedig a politika is kapkodásra 
vette mikor rájött botor a tette mert értékénél többet mutat az ezüst érem s a piacról 
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gyorsan le is kapva a numizmatikusoknak eladta és mivel anya jóságos filléreiről 
már sokat írtam legénykorom elején gyilkos ulticsatákban tűnt ismét elő a fillérek 
apraja és nagyja amúgy tízfilléres alapon viszont terített durchmarsnál ha jól 
emlékezem már három húsz volt a haszon a fedák sáriról nem is beszélve majd 
sokáig az anyagiasság nyomasztó érzete elcsúszott bennem félre vénülve lesem csak 
miként röpködnek újra a milliárdok de ez már a ránk is mért morális átok

apróság

van mire a polgári lét évszázadok óta nem tanít terében szorosra húzva az alpári 
birodalmának határait magam is ezt teszem messze kerüli a test törvényeit mint 
adott biológiát nyirokcsomó szivárgásához vagy az anyagcseréhez legfeljebb 
orvosért kiált és nem akarja tudomásul venni hogy napjainkban naponta legalább 
hétmilliárd ember az ki szarik és akkor még nem értünk el irtózatos léptékekben 
kukacoktól az elefántokig és mindez évezredek óta nyakunkon itt marad nyöghetünk 
itt a kárpátok alatt vagy amerikában tükrökben igazgatva nyakkendőket s csipkés 
fodrokat majd intimebb szférákból kilépve sterilnek vélve mit hátulról elébed raknak 
modoros szolgák ebédre és mindez csak néhány apróság ahhoz képest ahogy liftezik 
veled múló életed során a szellemi szint az öröknek álmodott igazságok illúziójában 
a hamis tudat hátad mögött valójában nagyokat nyerít mikor nem kevés méltósággal 
kiteríted töredék tudásodat amelynek horgain néhány látszatösszefüggés esetleg 
fennakad és akkor ez még mind az intellektuálisnak gondolt szféra mely mögött 
megnyomorítottak végtelen alléja botorkál a felfoghatatlan űr felé

apróvad

különös érzés ahogy a jámbor a gondolati szintek változásait megéri ha megéri 
ifjúkoromban még csak jóízű kalandot jelentett a préri havas síkokra terelődve a 
politechnikás fele osztállyal hol nagyokat rikkantva kereplőkkel küzdöttünk meg 
hol a porzó hóval hol a fagyos sárral hisz az apróvad felverése volt a feladat kü-
lönben akcióban akkor láttam először riadtan menekülő nyulat kinek cikázása a 
drótkerítéseknél véget ért s hogy levonult a frusztrált kis csapat hátul már be-
pálinkázott fő elvtársak nyúltak a fegyverért többnyire öntelt buta tekintetekkel 
hiszen jól kezdődött nekik a reggel s a sörétek szórásában az áldozatot sem volt 
nagy kunszt eltalálni megtehette volna bárki ha helyzetbe hozza a hatalom azóta 
kicsit megkopott bennem a vadon romantikája röppenhet föl tavaszi lombok alól 
fácán futhat fogoly csapkodhat vígan a szárcsa a lövések már nem a gasztronómiá-
ra asszociálnak tágabb összefüggésekben felrémlik bennem a rezsimektől független 
mindenkori politikai vadállat amint státuszában a biológiai egyensúlyt borítja de 
hát ez most csak egy költői hinta sok ellentmondással s zsigerekből jött érzelemmel 


