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K U K o r E L L y  E n d r E

Felső

Beszélgetnek a tévében. Most közelről az egyikük
arca, nem az enyém. Ki van írva,
hogy Kukorelly Endre. Azért, hogy tudja, aki
nézi, ki az ott. Nem én vagyok.
Én egy másik vagyok. Leszek és még
voltam. Erre emlékszem, azt mondja az ősz
 pipaszár, hogy hogy.

Mire az, aki alá kiírták a nevem,
pofákat vág, és valamit válaszol. Jól nézel
ki, közli a csajom. Pont mikor az
a valaki beszél. Nem hallom, mit, attól,
hogy jól nézek ki. Jól áll a
felsőm. Jó a borostám, mondta, hogy ne
 borotválkozzak, ugye? Mondta.

Most szóljak rá, hogy cscscs, mert nem
értem, mit dumálnak? Mert nem emlékszem rá?
Vagy nem is volt semmi, csupa egyformaság,
precíz csíkozás? Fordulj meg, mondom neki. Megfordul.
Arra gondolok, hogy így milyen jó. Nem
jobb, mert úgy is jó volt, meg
 így is jó.

Dolgoznak, gondolom, bevásárolnak, ásnak,
etetnek, cipekednek, széjjelfűzik azt,
amit még csak az imént fűztek össze,
az egyformában találván vigaszt,
elmondják, mit tartanak hazaárulásnak,
dolgoznak, mormogom a tévé felé bökve,
 Maradjunk így örökre.
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Mint a gyermek, nézzél szerte
 „Beszélhetnek a kortársak,
 hogy így lássak, meg úgy lássak,

falon vakon kaparásznak,
ezt nevezik ők látásnak.”

   Weöres Sándor

Ezt-azt-mindent megnézek,
felírok, elfelejtek,
a fejemből kiejtek,
semmire se emlékszek.

Kies’, nem tudom, hova,
így futnak le a napok,
nyilván meghalok egyszer,
majd, most, egy-két nap, soha.

Felültettek egy buszra,
éleményszerzés végett,
de nem ez a jó irány,

a kiírás volt trehány.
Mondok rá egy véleményt,
nem endekaszill’buszba,

hogy bassza…!
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Utca enyhén lejt zsák
gondosan kövezve
csúszik széles járdák
világos virágos
egy lószar még egy ló
gödör körülkerít

ve csatornafedél
körülkerítetlen
gödrök kilenc autó
autóbusz troli
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vezeték galambok
köpés csikkhalom egy

nő az aszfalton ül
fák pázsit műpázsit
húgyfolt az állványzat
alatt két kutya még
két kutya kutyák két
ségbeesett hangok

vidám hang zöldre van
festve egy pad pince
lejárat járdára
kitüremkedő pub
utcára szakadó
étteremszag étel

szag sürgés sürgetés
betört portálüveg
ez itt meghatódott
ez kér ez megy ez visz
szasiet amonnan
egyedül van ezek

ketten vannak külön
az külföldön lakik
külföldön él úgy néz
neki ez a külföld
a fejét fölfelé
tartva csodálkozik


