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FRAGMENTUMOK TÜKRÖZŐDÉSE
Fenyvesi Ottó kiállítása

2019. január 10. – február 1.

KO L L Á Z S  A Z  Ó C E Á N  F E L E T T

Fenyvesi Ottó vers eiből, Fragmentumok tükröződése 
című kiállítása elé

álmaimba barna ködök jöttek
a város eltompult
mint az ezüstpatkányok nyár végi éjszakákon
éjfélkor vége a mozinak

most minden nyúlik
varangyok brekegnek a Visztulába
de hát csak ennyi baj legyen
mondom minden rendben
elszívnék egy cigarettát, kérlek, válts csatornát
mindjárt megvirrad

eddig még minden összejött
a sebhelyek ugyan megmaradnak
szétmarcangolva heverek a nagy buli után
tele vagyok tablettával és itallal
utazunk az örökkévalóságba
az asztalon szombati újságok
butthole surfers, sonic youth
vissza a rock n rollba
én vagyok az utolsó simára borotvált messzeség
aztán majd esni kezd az eső
baszottul jól néz ki
te meg álmodban szétvetett lábakkal az ölembe ülsz
this is not a love song

was ist kunst?
fáraszt már a lárma
tiéd az utolsó trip
polonius szemet cserélt a varanggyal
a függöny össze-vissza le-föl
romokban a nyelv
korog a gyomor és a lélek
itt állunk, félig lebontva
mindent elölről

az én kedvemért nem muszáj rímeket faragni
minden megírattatott, a nyitány, a tételek, a záradék
minden szánsájn, veri gud
Botticelli a tavaszt hirdeti
húsvét közeleg, mint egykoron
új hiányokkal egészül ki a leonardói alkonyat
böjtölnek a vérebek
ennek a kurva világnak fogytán a ritmusa
gerjednek, zúgnak a hangfalak
csak hiány és félreolvasás
néha ugyanaz a nap
megritkultak a csodák
improvizáció az egész világ 
anarchizmus, kulturális terrorizmus
csak semmi magasztos gondolat
tele az ég hadüzenetekkel
valami bezárul végérvényesen
kotta nélkül cipeljük a zongorát

ez itt a reklámok helye
a tegnap elmúlt, csak a ma van
hangyák rohangálnak a falon
ásítoznak a hallgatag angyalok
I wanna be your dog
most már jöhet a jövő
nincs út mélyebbre
nem fogom túlélni a bluesokat
az adatbázis elavult
kattintson ide a folytatásért
és akkor valami majd hirtelen véget ér

késő van már mindenre
csend van felétek
összemosódó képek
barnák az asztalok, a falak
bácskai éjjel az Olümposz alatt
valami átok ül a küszöbön
most jövök a falvédőről

Marton László Távolodó
kérem a következőt!

MA RTON LÁSZLÓ
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