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l e g é N d Y  J á C i N t

SIRALMAS ÜGY
zsaruvers

festékmaróval öntöttem le
a nagyszerű kurva dácsiá-
ját persze a férjem előadta
hogy nem vagyok normális
nyilván azóta megfigyeltet
akár egy muzulmán terror-
fiú igen rohadtul siralmas
ügy de miért is érdekelne
amíg a lányom egy tizen-
nyolc karátos gimnázium-
ba jár kihúzom e márvány-
hodályban aztán elszököm
a gyermek volt hapsijával a
hinduk édenébe mauritius-
ra különben pedig mit kép-
zel magáról andrás volta-
képp már a segge is ráncos
akár egy aszalt őszibarack

FÖLDSZINTI 
BáRBAN
parancsvers

egy tömbházat is szerezzél
a nagykörút legyen miénk
tizenhármastól a tizenhetes
számig s az épület pincerend-
szerében óhatatlanul szüles-
sen meg a posztmodern al-
világ akárcsak élet az idők
legelső kezdetén probléma
zérus a maffia lelke ott lebeg
már a szürkés betonpadló-
zatok felett  jobb oldalon kup-
leráj teremtődik épp a semmi-
ből középen csilingelne majd
a diszkó baloldalt pedig egy
játékterem nőjön varázslatos-
sá alattuk újabb pincerend-
szeren keresztül suhanhatsz
mint őskeresztény hívő az
underground járatokban s
persze a bevételt összegyűjt-
heted viszont gondoskodj ró-
la hogy a földszinti bárban a
lányok maszírozni is tudjanak
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PANCSERANGYAL
nehézvers

úgy érzem képtelen vagyok
megtanulni angolul nehéz
akár polipnak a zárak fel-
törése persze az émelyítő
uram voltaképp simán el-
karistol nagy britanniában
is szerinte csak vagányság
a módja nem görnyed jegy-
zetek fölé bizony tapadnak
rá a szavak mint cementpor
egy hidegburkoló nyakára de
engem épp figyeltetni tud
szerdán vásárlás előtt neon-
kabátos faszik nyomultak
mögém pancserangyalok ha
rákérdezek miért csinálja rö-
högve annyit összehord fél
hogy megőrülök s balgaság-
ba kezdek amúgy nem ér-
dekel foglalkozzon talán a
hajbeültetésével az vetésfor-
gónak is nagyszerű mit gon-
dolsz reménytelen vagyok
elképzelhető inkább ledőlnék
az ágyra csak gyere nyalo-
gasd végig a csigolyáimat az-
tán majd zuhanj a tomporom
vájatához és a szemérem-
ajkaim közé a nyelved akár
egy feltüzelt szexhalacska
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ZOMBIKÉPŰ 
GYEREK
milyenvers

sajnos a férjem aligha kíván
nyugalmat vele képtelenség
elmenni színházba vagy csu-
pán egy koncertre igénytelen
akár a laskagomba pedig a rin-
gyójához átjár négy éve bizal-
masan felcsinálta de miért is
pofázom nyelvórán a zombi-
képű gyerekről hiszen téged
sem érdekel ugyan slusszpo-
én gyanánt a szajha rányomult
a pécsi szerzetesrend főnöké-
re csak ájtatoskodott szentmi-
sén az első padsorokban dug-
ható magdaléna csodálkozol
az uram piszkosul bepörgött
acélcsövekkel verette rongy-
gyá a fickó tüdőbajos ladáját
egyébként szépek az ujjaid
nemhiába költő vagy harminc-
öt éves elmúltam s nincs fér-
fi az életemben olykor átgon-
dolom hogy milyen kellemes
amikor a bugyimba nyúlsz

MINT 
POSZTMODERN

csapóvers

egy hónapja láttalak téged
messziről a parkban de saj-
nos a férjemet börtönbe vág-
ták s nem engedte hogy oly-
kor átsuhanjak hozzád míg
távol van bizony a zártkö-
rű végén úgy csapódott rá
három év mint pingvinre
nagykabát pedig milliárdo-
kat raboltunk össze a szőke
benzinkút körül majd egy
üzletember karjának eltöré-
sén ő megbukott sosem bír
magával ordítottam is ne-
ki ezentúl vagánykodhatsz
bentről hogy szétlövetnéd
a szomszéd garázsát mint
posztmodern kisnapóleon
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Legéndy Jácint (1976) : költő, fordító, képzőművész. Köz-
ponti Zóna című verseskötete 2006-ban jelent meg a Balas-
si Kiadónál, RAF: Búcsúszimfónia című könyve pedig 2009-
ben a Kalligramnál. Nyomólemez-installációi és kollázsai 
legutóbb az ARTe galériában, a Magyar Műhely galériában, 
valamint a  Kassák Múzeumban kerültek bemutatásra.

KÖTÉLNYI 
VASTAG

nekemvers

előkészítem a szökésemet akár
egy brazil szappanoperában
igen nyaralás címén mauriti-
usra utazom aztán elfelejtek
visszajönni s bejelentem a vá-
lást olyasmi a barátnőm véle-
ménye szerint képtelenség hogy
a férjem kisemmiz nem ócska
prostituált vagyok se ingyenes
szűzmária legrosszabb eset-
ben is jár nekem körülbelül a
vagyonunk fele sejtheted a lá-
nyom volt hapsijánál fogok ma-
radni a szíve akárcsak jézu-
sé a farka meg kötélnyi vastag

A ver seket Legéndy Jác int önarcképsorozatával 
i l lusz t rál tuk (assz isz tens: Budai K inga).


