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Lászlóffy Csaba 

Polgárasszony, kapuzábé
„N�i dolgok”
„elég nehéz nekem, velem”
(Fodor Ákos)

Mindent párosan

Nézd ezt a két java-
korabeli cicit. –
Két rémült mondata
között letörli ráncait.

A támadás attrakciója

Az áldozat �?
vagy a kezdeményez�?

(A sorrend fölcserélhet� –
f�, hogy mindig feltámad.)

A cél

Addig sodródik,
amíg eléri önmagát.

”Fércm�”

De nem mindegy:
kapott
vagy kopott anyagból
ragyog.
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Válsághelyzet

A Paradicsomot próbálom megérteni.
(Ki kinek fog megbocsátani – ADDIG is?)
Az intenciók számítanak-e inkább
vagy a tévedéseink? És aki föl-
ment majd (ha igaz): figyelemmel
követi-e az európai uniós szabályokat?

Gy.-re

Sajnálatból élsz, ne tagadd,
de ritkán laksz jól.
Telezabáltad magadat
önsajnálatból.

”Jaj, mindegyikü/n/k egy lelket sirat”

(J. R. Lowellt parafrazálva)

Az öreg n�k még szebbek, mondta Walt Whitman.
Kinél? A fiatal asszonyoknál – hajdani önmaguknál?
A kísértetekt�l nem kell többé tartani, mid�n már
fölösleges rajtuk a smink; csupán a lelkük rizspora.
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Remete 1, Remete 2.

Kékszem a déli ver�n
Hol van a pingvin, a kék szem�?
Ízlik-e néki az étmenü?
Pókpocakos vagy malachasú?
Cs�re ha koppan: „Atyám, smafu!”
– mondja a hal, s szelíden kimúl…
Iszkol a raj haza: „� az úr!”

Érti a part meg a hab, ám a rák,
csak egyedül, nem akarja alább
adni, hatalmas az ollója – vág,
szúr, hadonászik; a tengerif�
rátekeredve: a gömbfenek�
reng gurulón (gügye tánczene szól),
tompora ring s hasa frakkja alól.

Fortyog a tenger s a Nap hevesebb.
Nyisd ki, te pingvin, a kék szemedet!

(frusztrált változat)

�sz szakálla remeg-e?
Akkor � egy remete.

Arcán s�r� bozótsörte,
hallgatás a páncélvértje,

mormol, szavával ne sértse
híveit se – nézz e bölcsre:

sáska lába kandikál ki
szája szélén; király, márki

ízletesebbet ha ismer!
Kotlós víz, de pezsg�t ízlel.

Százlábúak hordják össze
fekhelyét, s miért fürössze

sovány csontjait? – csak fogyna.
Saját rögeszméi foglya.

„Szabad vagyok!” – semmi gond itt.
Gatyájába belerondít.

(illusztrált változat)

Csaláncsípés, remegés
(több a „stílus”, mint az ész) –
Láttatok már remetét?
�t mutatja ez a kép.


