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SZAKÁLLAS ZSOLT

A stabilizátor

Hát tangóharmonikázz csak ólomköpeny, hisz kinövésünk a berkenyéé,
mentőöv sehol. Nézzük a sziklaperemről a szinkronizált filmet,
globalitást nem kímélve, hasad pisszenő ajkamra téve, az inhalálást végzők 
komplex csomagja vajon beékelődik vagy menetre kész-e?
Hunyorítunk kettesben 
a szűkre szabottság jellemére, elvégre 
nem hiába óvjuk szupravezetőnket, 
a finist; jobbszélsőnket szívesen kölcsönadjuk neki, ha az alakváltó dívány
megboldogult.
Süppedős talaj üget velünk hordónk pántjáig, ténfergő aklot 
bormustrává édesít a prizmában álló tojásfestők zöme.
Precizitásra int a bagolyhuhogás, folyvást szúr a gezemice, a szó
előrébb tart, 
mint ki kimondja, a tápok óriása: vadromantika.
Odébb tiplizve; főhajtás a bajuszcsoszogásnak, épülés és elévülés, a kilátótornyot 
nem védi más, mint szegletet rezgő napfényes korongunk. A vak madár kérjen
menedéket vagy járja végig a múzeumokat!
Kétes eredetű, kit kitinváz öblöget, többlet nyirokrendszere, mondd szeretsz-e?
Lőj kettőnk közé, ha mégse,
váltig egy porondunkat ne hintse szét, ki egyet gondol, s máris…
Várunk a köztörvényes köszvényre, várunk a drapériáról fogott adásra, 
várunk homlokunkra, e nagy kelésre, 
homokszemű nem tehet keresztbe pántos lovagjainknak. Kitartva csótányunk, s mintabolt-ropogásunk, 

öbölgépünk 
nem hajt a mára, flottul meginvitálhatna már minket egy csecsemőgondozásra.
De nyelvhúsa épp brácsázik, űrrakétánk, irány a galaxis 
egy meghitt pontja, hol illúzióromboló többé nem teremhet.

Ejtsd az éjt

Rágófelületem sekély, sekély, ráadásul megbízhatatlan; 
ha spaklival érek hozzá, tagja lesz egy szektának, 
honnét nincs menekvés.
Az érdekeltségi viszonyaim kuszasága viszont nem parkolhat 
ingyen az ügyefogyottá 
tett vén akácfánál. Ártana neki a sóvárgás.
A rétre rosszul felügyelő kaszák tivornyáznak ott.
Az aluljáróban a tumultus beöntést tervez számomra. Nem menekülök,
a börtönházasságok csúf végkifejlete
kizárólag az én hibám, hacsak nem vagyok hibbant…
Felgyülemlett zabkásám kémlelőnyílása elvész a kék sapkák 
vadonjában, hogy félek
rászerelni a kipufogócsövet a harmattal búcsúzkodó várandósságra.
Bólénak keresztelem el a kukákat. Összefűzöm a számjegyeket
is, ha kell. Ha rám ront a hahota, a domborműveket hívom
segítségül.
Hová tűnt a pankrátor-por, ami rejtegetett?
Szörcsögni fogok, kíméletlenül!
Félreértés ne essék, engem nem foglalkoztat különösebben a tempóbeli bénázás; soroljatok csak arrébb, 

ti lábasfejűek!
Paralízisben fetrengve, az agyagból tapasztott érvelés 
egy mélaságba merült szörfdeszkán majd csak rám talál.
Ahol a diszkosz leteszi a szatyrát megőrzésre, ott megfeneklek 
én is.
Ti kábelek, fonjátok jól körül mutáló hangomat.
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Félénken sebesebb vagy

Ha rugalmas közszolgálatra vágyok, a hajlott sílécek blöffjét megsokszorozom.
Akasztással bíbelődő tengerszoros kacskaringó lőrései, belétek a kitaszított
margók elismerését szőtték!
Kész mázli, hogy nem robotvezérelt a kuplung…
Szinapszisok fészekürítése, a kénköves mandragóra
elunta már a várakozást.
Mi elöl menekülünk?
A rostok keményen viselkednek a viadukt észlelőbimbóival, s a csákány 
már csak négyzetméterekben mérhető. A priccseket élesztő rumon
ott virít az uborkapakolás.
Íme, a lovaglóostor suhintásával magasított kredit, s minő tarsolyok bújnak meg 
a dinamika hónaljában! Az ember rögtön elalél tőle.
Ám a kimérák erősek, extra erősek…
Hogy a fóliasátorban melengetett árnytömb oázni képtelen?
Mit lehet tenni? Néha megtáltosodunk, ilyenkor deszkapalástunkat
kivonjuk a komfortérzés alól. Ekkor fordul elő, hogy trófeának tartjuk
a mosatlan protézist, a szakadékba tolt babakocsi
fülledt erotikáját.
De így van ez, a palettaláz magával ragad mindenkit, azt is, aki nem belevaló.

Ámenek a térben, a langy szirmok vacsorameghíváshoz készülődnek.
Prérire merészkedő csuka a halványság, síkos damil
a banánfürt, sosem érik be. Rasszizmus, légy szíves, ne tegezz!
Ti odakünn! Halljátok? A vadkender hajladozik. Sróf előfutára repeta, s már csak a grasszáló félelme 

marad meg attól, 
hogy a senki bolondja utolsó leheletével feloldja
az asztráltestet.

Rangidősek

A jogar a hitetleneké! – tágul a pír, ez az olajjal
öntözött homokmező.
A téglafalban ott rekedt hivatalnokokat nem győzi költögetni:
– ébresztő! A viharzóna reszket a balzsamtól, amit rákentetek,
a hangszigetelt eróziót megrepesztette egy rákkeltő faun!
– A boldogság meg kirágta a hajlatain basszusgitárt egyensúlyozó mirtuszkoszorú 
közepét!
Általános riasztás…
Körülbelül fél évre vagyunk a mától, a konzerves doboz kilyukadt hólyagja
nem veszélyeztethet minket. Igaz ugyan, hogy elemózsiánk nem tart ki addig, 
a harcig, de találkára hívhatjuk a dölyfösöket, hátha nekik megnyílik a mennybolt, 
s a leszoktatás angyala, mely csakis girbegurba lehet, 
leszáll közénk.
Ellenben egy viszonteladó telekürtöli a várost; – az ideák ledoktoráltak. Lesz-e
tarka pillangója a rémtetteknek?
Ők rendkívül hasonlatosak a törzsekhez, amikre álomcsapdákat
erősítettünk, titokban.
A kutyusok jobban teszik hát, ha pólót cserélnek,
mert eljött hozzájuk követségbe a zseb,
mely csontot sose csorgat!
És végül: a lampionok közszeméremsértést követnek el,
ha mézgává változik az erdei tündér!
– Nahát, ilyet se láttunk még! – piszlicsáré ügyek fűtik a várost. – És a palota háremhölgyeit
mi lelte?
– Belebonyolódtak mind az eléjük hajított kóctömegbe! 
– Vagyis a sas megint
béketűrőbb volt a timsónál?
– Bizony ám… Ilyen mulasztások mellett ugyan ki merné feltartani az ördögszekeret?
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Sprintelni

Locsolni kell a nyüzsgést, locsolni kell
a gittet; a notesz felspannolt húrja mintha senkié
se volna.
A forgalom ma ingva leng, s a kecskebak kiböki az árulás szemét. Vigyázat!
Gázcsonkra egyedül a gázai övezetben van szükség!
Özönvíz kicsi köpésekből, a gyufásdoboz oldalán férjen el
a sündörgő, s a füllyukasztó.
Az ellenálló szervezetekért mit meg nem teszel! Kipenderíted a gyógyulás színképét
a kocsmából, ventilátorod lüktető halántéka sikolyt csikar ki
a parázstökből.
Kétségeid vajon miért oly előkelők?
Amennyiben szeplőidhez készül az asztronauta, évadzáró lesz a futam?
A díszpolgári jog sintérek kezére került, s már a kuplunggyár vészkijárata 
is csak haloványan látszik. A zsongás tükre lettél, elfogyott erőddel
mégis birokra kelsz az alkalmi turistákkal.
Mezei futásod díját irigyli a fordulat a mesében, a könyvelődben meg nem bízol,
mert egy ízben bűnbakká tette a drámai fogyókúrát. Négereid öltözéke élére állított szurokmező,
akár a falba épített cipőfűzőt, oly szerencsétlenül
tünteti fel őket az oázis az árverésen. A bizonyítás honlapjára egy, ha visszakerül.
Súgok én neked valamit; egy teóriáért visszamenni a jégkorszakba
nagy bátorságra vall, ehelyett te kicseréled az antikvitás zálogát
egy hisztamin tartalmú rézkarcra, mert ádámcsutkád bodorított,
s a kakasviadalt sem kezeled a helyén.
Bíbor akasztást szeretnél? Felőlem!
De ne takard ki előlem, hogy a szőlőszem az istállóban ragadt; – mily felkavaró élmény –,
s te, aki az antigént csupán hányásból ismered, már rég elfelejtetted, hogy az ok faji jellegű grund, s milyen 

érzés
a fodrozott iszalag dallamára tangózni akkor, amikor
a vízgyűjtők göndör pihéi megskalpolják a kor bölcseletét.

PÁRNICZKY MIHÁLY

Hipp-hopp New York

Egy sajátos individuáció fázisai 5+1 felvillantásban

(AZ UTASÍTÓ MEGSZÓLAL)

ne foglalkoztasson ha meg nem hallasz
vagy ha meghallasz ne hogy rosszul értesz
félreigazol ha erővel vallatsz
ellenem immár csacsiság se vértez

érzed a borsót bár tucatnyi matrac
alatt tudod csak ott van s kérded mért ez
a törvény hogy míg napközben falat raksz
árokba vackolsz s gaztépésnyi bért lelsz

ha mást nem lépsz azt léped amit akartam
nem létezik amihez képest eltérsz
csak ellenem való küzdelmed add fel

megközelítesz kontinensnyi partban
teljes köröm eléred hogyha nem kérsz
üdvöd vagyok történeted mutat fel

(CÉL-OK ÉS DORGÁLÁS)

nem ismersz még hisz a történetet
tapasztalnod béklyóz feltétlen okság
csinált titok mit szégyellsz ez botorság
mert szabaddá csak szolgálat tehet




