
PÉN TEK IM RE

Mozaikok a gyerekkorból 

im már sa já tod a fel nö vek vés bá ja
bá jos fo tók is iga zol ják ezt
ki hull va a cse resz nye fa (nász aján dék) szek rény 
mé lyé re dug do sott fe ke te re ti kül ből
a báj ta lan idők ben örök op ti miz must
su gá roz va a fény ké pész mes ter ma si ná ja előtt
(Sze les Fo tó, a pe csét cég ne ve sze rint)
anya gyer me ké vel az időt len/idét len póz ban
ahogy a szentké pe ken lát ha tó 
a kis Jé zus (sza dis ta) an gya lok gyű rű jé ben 
en nek el le né re vagy ép pen ezért
óvo dá ba ad nak ha már nem hasz nál tak óv szert
a ked ves szü lők fo gam zás gát lás ta la nul
és óvó né nik ad nak kéz ről kéz re
lég ol tal mi pin cék óvó he lyek halk al kal ma zot tai 
ki olt ha tat lan sze re tet tel és hi á ba kér de zős ködsz
az el ső kér dé sek a leg szem te le neb bek
mi ez a nyáj/las fe mi nin be ál lí tó dás
anyabuzgárkodás sze re tet ro ham osz tag
női ne mi el fo gult ság (ezen a sze mé rem té ren)
mi ért nin cse nek nagy szőr ős sza kál las
óvó bá csik akik be ad ják az ovomaltint csu ka máj ola jat
mi ért min dig a nagy csö csök jár ják a csürdöngölőt
csücsörésznek és csö csö rész nek
az óvo dai rész le gen rész vény tár sa ság ként
hos  szú ha jú ve sze de lem mel 
de le vesz nek a lá bad ról lá bad kö zé nyúl nak
a nyil ván va ló nyúl vá nyért esti(g) me sél nek
tes tük teszt jét tesz tel te tik ve led (ál ta lad)
tes ti leg lel ki leg be adod a kul csot
ma guk ba zár nak és azt ve szed ész re
meg ér ted ezt a zár kó zott sá got sőt
egy re job ban ked ve led ked ved sze rint va ló
a sző ke für tös (az el ső fo tók sze rint)
mé zes-má zas idill hin ta lo vas vág ta
és már ek kor sze ret ted vol na (ko ra érett ség je le)
csók kal ki pe der ni az óvó né nik 
szőr te le ní tő ke nő csös ma ka csul ki sar ja dó
ero ti kus  fel ső/fes lő ba jusz ká ját 

hopp ábé cé dé  raj tad kezdé a tantó’néni
a pél dá za tot ho gyan nem sza bad vo nal kö zé
ír ni mert ott a sok vo nal s an nak kel lős kö ze pé be
pa ca nél kül kell for máz gat ni a sza va kat
az óta nem vagy vo na las nem tisz te led
vo nal kó dot el buksz már az alap vo na lon
kapsz is ér te a fe jed re hogy „attó kódusz”
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de min den (el len ke zés, el len ér zés) hi á ba
egy re jobb (v)agy mond hat ni: éltanuló
a be tű ve tés ben mi köz ben anyád za bot he gyez ni küld
az sz-i ha tár ba be tű zöl (az ola jos pad lós osz tály ba be tűz a nap)
ma kogsz ös  sze ol va sod „nép hat al ma”
a sok fur csa krikszkrakszot és 
„vi lá go so dik las sacs kán az el méd”
itt va la mi nagy át ve rés tör tént a de ko rá ci ó ban
a mo nar chi kus an gya lok el re pül tek
ész re vét len az is ko la tűz fa lá ról 
a ci rá dás cif ra (kor sze rűt len) cí mer rel együtt hoppápápá!
in te get ni sem tud tál ne kik (egy éj sza ka me szel ték le ti tok ban)
és ha ma ro san „új (egy sze rű) csil lag tűnt fel az égen”
sar ló és ka la pács ölel te cí mer rel 
a mun kásosz tály ezt akar ta az egypárt szin tén
egy volt a jel szónk ve zé rünk (ket tő)  
a tan te rem ben tan me net ben ta ná ri ban
az igaz ga tó bá csi fe je fö lött ami kor ar ról szó no kolt
lel ke sen hogy Sztá lin és Rá ko si pu szi paj tás ok kal az élen
elő re ha la dunk az épü lő szo ci a liz mus út ján a bé ke tá bor
test vé ri kö zel sé gé ben tá masz kod ha tunk
a tá masz pont ok ra atom si lók ra pán cé los had tes tek re
gé pe sí tett had osz tály ok ra me lyek vé dik
nyo mo rú sá gun kat az utol só (előt ti) töl té nyig
a ma gyar maginot-vonalon díszharmóni(k)a szó ra  

az osz tály te rem fa li új ság ján bé ke vá rat épí tesz (5-ös fe le le tek ből)
te rem nek az 5-ösök sza po rod nak a tég lács kák
„áll a ne mes ver seny” a hős Sztahanovra gon dolsz
aki 1000000000000000000000000000000000000 %-ra 
tel je sí tet te a nor mát (nem volt nor má lis)
míg nem egy sze ren csét len stré ber ta lics kán tég lát tol (be)
mert ő sem akar ki ma rad ni a gran di ó zus épít ke zés ből
s vé gén még őt tol ják le mit akar tég lá i val
itt esz mei tég lák ról van szó me lyek be épül nek a Nagy Fal ba
a tár sa da lom leg ki sebb egy sé gé be és a leg na gyob ba
a mi énk lesz a leg na gyobb Fal(at) az arany to jást to jó 
tyúk sza ros élet ben és a tég lák ra min dig le het szá mí ta ni
sok-sok (tö mény te len) fo gal ma zás ké szült ar ról hogy áp ri lis 4-én
ha zánk fel sza ba dult há la és di cső ség a Vö rös Had se reg nek
és ész re sem vet tük fe jünk re zu hant a „nik kel sza mo vár”
et től kezd ve kö te le ző az évfordulósdi ját szá si ból
de ha lál ko mo lyan út tö rő egyen ru há ban tűz pi ros nyak ken dő vel
a tű ző na pon egé szen az el ső (két-há rom) áju lá sig 
hall ga tod a szó nok la tot míg egy szer be utal nak
(utál nak) tün te tő en Csil le bérc re test vériesülni 
ko re ai és szov jet kis fi úk kal és lá nyok kal
fú jod az In ter na ci o ná lét te li to rok kal/to rok ból
a nyá ri fák alatt az ün nep éjes zász ló fel vo nu lá son 
és ég nek me re dő te kin te tünk elől a horrorizontot
el ta kar ja a vö rös lo bo gó
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