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VASS TIBOR

Bibinke és az ötföstős

Készecske A Nagy Bibin és a műlovarnőből

Elhangzott a magyar festészet napja alkalmából Sárospatakon, az 
Újbástya Rendezvénycentrumban, Fazekas Balogh István, feLugossy 
László, Molnár Irén, Sándor Zsuzsa és Stark István kiállításának meg-
nyitóján, 2015. október 15-én.

Hjúszton, baj van. Itt ülök, csillár lóg az ikrafalon.
Öt föstőlénnyel 
Patakról tegnap megszökik az ősz. 
Semmi háj útját nem állja, vékony, sportos kősz 
szépenekkel suhan fesztelen Kakig. 
Kősz szépen, tolja a vékony, sportos ősz a víznek, 
fánmég-levélnek, hal-e?-vérnek.
Kak boldog így Patak őszétől hirtelen. Örömében föst. Fölénnyel öt-

hatol föstményeiben, nem ijedtében szökik, annyi bizonyos. 
Fösteti öt föstőlénnyel, hogy világot lát, 
pónit, mókust, marhafület. Elfutó, sáros határidőn belül folyóba 
futó, színvak patakot.

Mind több képre keni rá a fesztelen suhanást. 
Mintha ősz nem tehetne őszről, öt az ötről. 
Ahány ház, annyi szökés. Annyi ősz-kés, kősz-önzés. 

Itt, ha jól hallom, Elzának szólítja a vékony, sportos Patakősz Kakot.
Kősz szépen, így veszi a lapot a Patakot Kakra, 
a Kakra Patakot hagyott, kősz szépen, így mondja Kak a víznek, 
fánmég-levélnek, hal-e?-vérnek.

Tércsupa vér. Vércsupa tér. Szeretlek, szó. 
Ott termek, védelek, ha vernek. Hjúszton, ezzel a mondattal baj van. 
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Térvérbelije lett Kaknak Patakősz hirtelen. 
Póni, mókus, marhafül játssza el, hogy összefolynak. 
El, hogy állványaik összébb tolódnak, egy a társaságuk, időmúlásuk. El-

za, legyen ez a közös levés-festés fedőneve. El-
záikkal jól elvannak pónik, 
mókusok, marhafülek. Egy-egy Elzájukat hagyják, 
hogy a másiktól rendre el-

zárjuk. Térvér tér, Elza köz, ezeket kétszer avatjuk: 
egyszer egy Patak-őszős, másszor egy pata-kőszös Kakon. 
Kakcsupa Pataktér, Patakcsupa Kakvér. 
Alvadt térdarabok hullnak eléd. Ezek a szavak.
Az öt föstőlény csapa tépítése. Az öt tépítés lényföstő csapája. 

Pónik, mókusok, marhafülek tapsolnak a kőszbeszéd után, 
vékonyan, sportosan. A hangokra tetszettek volna figyelni, 
ahogy mozdultak benne a lottó ötösök. 
A lé: dada. A tiszta: beszéd.
Meggazdagodtunk, kősz, hogy ilyen hírtelen. 

Hjúszton, ballagok éppen a Hernád felé, azt érzem, elza-
helok. Visszavonat a megyekutánad. 
Égnek állnak estemben a mindennek-, mindenkinek-kőszönömök,
erre csak elzahelós Elza-hellók röpködnek: helló Elza, 
mondja a Patakősz szinte minden Kaknak. 
Szinteminden-Kaknak, ötföstős lénynek érzem akkor egészen,
ötföstős űrlénynek, víznek, fánmég-levélnek, hal-e?-vérnek, 
vékonynak, sportosnak. És boldognak hirtelen. 

Nem szökésem űrbe a dicsekvés, 
de estemben a folyó úgy eszi a patakot,
a csermelyben hal és vadkan úgy zúz, 
hogy Elza és kölykei miattam surranúsznak el, mint a nyíl. Nyála 
csorog a nyárnak, hogy mi marad utána –
s hogy érdemben, jegyben mit érdemel, 
ki a kőszönéssel kőszönzőn mindig előre igyekszik. 

Ők öten a fényszer kettő néha. A halboltban a pisztráng: ötös. 
Ne búsulj, rózsám, mert az egy halast sem ér.
Most, hogy így lemunkásosztályzott, kősz szépen, az ősz,
evezzünk át megnézni, mit hozott, mit visz a víz, milyen a tárlat ott.
Vigyünk a Kakőszből vissza, vékonyat, sportosat hirtelen. 

Ím, itt vagyunk. Boncza Berta, lénykori nevén Schuberta Garabonca 
az osztályfőnök. Még ennyi sokféle ötösét.
Ötös alá, ötös alá alá, csillagos ötös, kétcsillagos ötös,
egycsillagos ötös felé, kétcsillagos ötös felé felé, 
zöld tollal írt napközis, pirossal írt felmérős, 
és akkor még ott a felmarás, 
a négyötöd, amivel sosem tudtam kezdeni mit,
azt mondja, Kakásra állónak ad ilyet, ha az jól teljesít,
hogy a plusz négyessel az átlag a nehezén átsegítse. 
S hogy így jár, én tudom csak a nyögő combjai alatt. 

Hjúszton, ezen a Kakőszös, 
vékony, sportos halnapon lesz még szőlő, lesz még vágy, tenyér
úgy simul majd a póni-, mókus- és marhafül-ecsetszőrhöz, 
mint soha azelőtt. A vászon úgy kezd el csetelni, 
hogy a szőrök észrevétlen kerülnek a netlevesbe,  
hol táj a fájl, hol fájl a táj, 
a hálózatból ki tudjuk kanalazni a pemzli szó lejtését. 

Ötök hálózata annyi mint hálózatok öte.
Haj, hamismási Pál, haj, hamismási Péter, nézzétek azt a vonást, 
és nézzétek a másikat,  esőre álljon, ami esőre áll. 
Lehet, hogy egy halom ételről beszélek.   
Sül, enyhítse fényvágyad. Ahol én festem, ott fáj fel a hátad. 

Öten fekszenek neki az ennivaló Patakősznek, 
mert visszatér az ősz, persze nem idő előtt, Patakra. 
Kakkőszre az marad, amit az öt föstőlény hátrahagy.
Hát mit mondjak, nagyot halkotott. 

Hjúszton, baj van, túl sok a hős, többek közt nem értjük Elzát, 
és hogy kerülnek ide halak. Velem is csak a baj van. 
Mókusokkal, pónikkal, marhafülekkel még úgy ahogy elvagyunk,
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Patakkakk sem gondozásra vágyik. 
Lehet, egyszerűen mindenkinek csak annyit jó tudni: hazajut. 
Hazáig, ahol ha kimondja: öt föstőlény, 
hirtelen beszokik az ősz, a sötét haj kőszbe vegyül már. 
Na most hogy került ide a hamut mamunak, a kotlóst Koltósnak. 
Hjúszton, ideje bontani a vonalat. Iktatni szívet a csendhez.

F. TÓTH ÁRPÁD

Kannibál: A Neononsens

Vendégszövegek*

Eme fehér papíron, amikor a madarak megszólalnak, vicsorít egy arc előttem. Itt ülök, könyököm az 
asztalon, és tartom a fejem két kezemmel. Középen látom a bionikus szemet. Forgatom a tollat, össze-
függéstelenül írok. Éhes vagyok és szomjas, ezzel a fehér papírral rendelkezem. Üveg, amiről nem tu-
dom, tükör-e. Két ember közül az egyik üldözi a másikat. A befejezése még időben késik. Húzódozom a 
csábító mondatok kitalálásától. Mint ifjú, frusztrált, nihilista iránytalan lázadó. Semmi dolgom a logiká-
val, mert félállandó. Szándékosan két-, sőt többértelmű, és határozatlanok a gondolataim és a tevék. 
Nem tudom, merre menjek. Teljesen idegen nekem az írás. Kenyérre kenhető állagú krém. Érinthetőség 
a nadrágomban. A felismerés nem több mint képzavar. Hallottam valahol, hogy olyan volt a pöcse, mint 
egy rossz vízcsap. Éjszaka van, egyforma szuszogás a másik szobában. Lélegzetvétel ritmusa a kezem-
ben. Nem szabadna engedni, hogy az emberek törvénytelenül vigyorogjanak, mások meg leírják ezt. 
Forradalom, ünnep. Ének, zenekar, ágyúdörgés, harangzúgás 
keresztül-kasul ezen a papíron. A betűk kincsek is lehetnének. 
Tükörüveg, tükörírás. Arc – harc – élelem. De az éhség legyűrése 
bebukik e sorok közé. Gyorsgalamb v. Pigeon à la galapade így 
készül. Vágjunk kétfelé egy fiatal galambot anélkül, hogy a két 
fél egymástól elválna. Ha apró a madár, megkopasztjuk, kibe-
lezzük, fejét és karmait levágjuk. Korog a gyomrom, remeg egész 
testem, vágyakozom. Nedves ducimurisan roskadva mámor-
ban. A kis állomással átellenben sötét menedékben hagyom 
magam befolyásolni környezetemtől, és mindenevőnek, csúcs-
evőnek hiszem magam. A gőzös fehér habját lövellte pocsékba a 
sötét, piszkos kövek közt. A lehetőségeim: valóban nem lehetne 
másként? Az első kísérletnél elszakad a kötél. A torok szorul, 
a mell piheg, száraz, galambszájú alakok kérdezgetnek. A szavak 
újra beindulnak: lehet, hogy mást is csináltam, de a megemelt 
kezem az egyetlen.

* Sajtó alá rendezte Szombati Bálint.


