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l E g é N D y  J á c i N t

SEMMIlyEN 
DRogoT

neonvers

semmilyen drogot se próbáltam
ki pedig a szajhák úgy verődtek
hozzám ahogy ma éjjel a lepkék
egy neonspirálhoz igaz rendsze-
rint az edzőteremben gyúrtam de
alkonyattól persze a diszkó bejára-
tánál vártalak biztonsági őr gya-
nánt s olykor elugrottunk védelmi
pénzekért is hogy pitbullpofával
szorítsak sarokba néhány makacs-
kodó bártulajdonost immár az
élet naívabb lett ruhás szaküzletek
csillogó mátrixrendszerén keresz-
tül mossák tisztára zsoldjukat a
régi maffiózók bevétel pedig csak
papíron van érted a francnak se
kellenek e műszálas balettgöncök

HORGANYCSÖvÖN 
PÖRÖGvE

mixvers

lehetséges hogy szakadt nadrágban
jövök úgy lengetőzik mintha egy
rinocérosz bőrét viselném tudod ra-
diátort kell cserélnem az under-
ground helyen ahol dolgozom a
tulaj volt maffiózó nem egyszer kí-
vánták őt betonba de szimplán az
arca lett betonkemény ha elszen-
derül s ráijesztesz aktatáska zára-
ként fordul át mind a két szeme
bizony a rendszerváltás után ha-
vasföldön is kurvákkal üzletelt nem
jutott pénz krómozott rudakra ezért
a lányok méhtelepről szerzett hor-
ganycsövön pörögtek mint grill-
csirkék a sütőben egy vasárnap ki-
lencven fokkal elforgatott képen
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KURvÁK 
vASÁRNAP

zugvers

vasárnap a kurvák e pince-
zugból egyenként fellibegtek
s végigtopogtak az átriumos
udvarban szétgurított vörös
szőnyegen mintha csak párt-
megbeszélésről érkeztek volna
majd az utcai virágárus pult-
ján keresztülesve a taxi hátsó
ülésére is zuhantak s én köz-
ben a pezsgőtől szétázott ágy-
neműket mint elhagyott fé-
tistárgyakat a járdára húztam

A verseket Legéndy Jácint önarcképével i l lusz t ráltuk (assz isz tens: Budai K inga)

ÓPERENCIÁN 
TÚlRól
szimplavers

végül a bárba egy pártnacsal-
nyik érkezett szemüvegben
és hajlott gerinccel olyan volt
akár a teknősbéka délután
segély vagy erkölcs a nagy-
érdemű előtt éjszaka bilin-
csek és rúdtánc egy privát
szobában bizony szerette ha
a lányok mint félpucér mi-
nistránsfiút a padlóra vágják
és arcára lépnek óperencián
túlról érkezett üvegcipőben

Legéndy Jácint (1976): költő, performer, képzőművész. 
Központi Zóna című verseskötete 2006-ban jelent meg 
a Balassi Kiadónál, RAF: Búcsúszimfónia című könyve pe-
dig 2009-ben a Kalligramnál. Nyomólemez-installációi és 
kollázsai legutóbb az ARTe galériában, a Magyar Műhely 
galériában, illetve a Kassák Múzeumban kerültek bemuta-
tásra. Új verseskötete a Kalligramnál: Földalatti Oltár (2019).
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