


                                 
körülöttem
fáj a máj
jajgat az epe
hörög a tüdő
visít a vese
kalimpál a szív
könnyezik az idegrendszer
feltámadást tanulnak az ízületek

n



(  Előszó helyett  )

„A kvantumfizikusok megfigyelése, 
hogy a szubatomi részecskék
egy látszólag üres térben tűnnek fel.
A részecske hirtelen a semmiből tűnik elő, 
majd további részecskékre
osztódik, amelyek egymással ütköznek, 
végül eltűnik,
vagyis visszakerül oda, ahonnan jött.”

feLugossy László



mottó:

gondoltam,         
kifutok a világból,
s kazincbarcikáig                                                                   

meg sem állok 
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szerelmes vagyok a laptopomba
és ez jobb
mint bármi más efféle 
érzem ahogy szétnyitom a testét
s kitárulkozó monitorján
milyen jól látható lesz 
letisztult önismereti képe 
klaviatúrájának erotikus érintése
pedig
maga a gondolati csoda
és ez még abban az eseteben is hasonló
ha egyebek közt
nincs 
és soha nem is létezett laptopom

Szerelmes vagyok a laptopomba
a régi füstök ízét
már nem szívhatod vissza
azok hullámzó karikái
már akkor szépen elillantak

hatalmas báltermekben 
koszos kiskocsmákban 
vagy totális házibulikon bódulva
fújtuk egymás arcába a füstöt 
önfeledten
és a hajunkba tapadt 
a szürke füstök íze-aromája
ahogy a langyos söröktől beindulva
mintha egy non stop teraszon üldögélnénk
magunkon merengve
és egy békés tengerpartra
képzeltük el kedves helyzetünket

de aztán felgyorsultak 
a durva események
és ma már kijárunk cigizni
5 méterrel arrébb
falhoz állított hamutartók körül álldogálva
mint akik a kivégzésükre várnak
fújjuk újdonsült füstjeinket konstatálva
és azon  tűnődve éppen 
hogy jobb sors-e a bal sors
vagy esetleg
az egészet fordítva érzem

Régi füstök
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most hogy már a tavasz sem a régi
és biztos hogy egy új nyár jön majd
sietve
az őszről-télről már nem is beszélve
bár helyi értéken az örök körforgás
még transzcendensnek tűnik
teli megannyi szellemi szeszéllyel

és ahogy a szavakat válogatom össze
mintha egy nagy kalapból húznám elő őket
- leginkább bűvészkedés helyett van ez így -
hogy minél költőibb legyen ez a hétköznapi
bőrünkön érzékelhető misztérium
melynek talányai elgondolkoztatják 
az embert
hogy az élet soha sem időjárásmentes

ó ó mete ó
az emberek vidámak
vagy fáradtnak látszanak
de valamilyennek
mindig is látszanak

tudatosan senki sem szomorú
talán csak én vagyok az
néha 
néha
mikor a kedvem kedvetlen
többnyire helyreigazítást kérve
ha a helyek már más helyeken 
léteznek

valamikor minden régi új volt
esetenként még a hold is új hold

otthon lenni a világban
az lenne a megélhető szépség
a könyvtárak mélyén nevetve
ha rám talál a kétség

napszemüveg nélkül naplót írni
az egy jó kis éberségi gyakorlat
kiönteni a szívünket
akkor is ha nem szabad

ÉLJENEK A KEDVEZŐ ÉLETTANI HATÁSOK!

közép hangos hangulatok halkan
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van az értelemnek természete
ami olyan mint a természet értelme
vagy nagyon is hasonló
ha rájövünk
és ráérzünk
ezen fogalmak lényegére
melyek időnként
simán kioltják egymást
esetleg egymást keresztezik
feledve
hogy aztán szimbiózisba kerülve
a végtelen hangulatát jelezzék
hogy csak az idő időtlen
és visszafelé rohanni
az direkt bonyolult
főleg akkor
amikor semmi nem marad helyette

Az értelem természete

AZ ÉRTELMETLEN 
ÉLETNEK IS

KOMOLY KÖLTSÉGEI 
VANNAK.

önálló
vonalzó
önálló

vonalakat 
húz
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ha azt vesszük
hogy a végtelenről
nincs is igazi fogalmunk

mert az már túl spirituális
lenne nekünk
és még felfoghatatlannak
érzékelhetnénk
ezt a végtelen önmagunkat

a viszonylagos
viszonyítást belekalkulálva
sem találhatjuk ki
a kitalálhatatlant
pedig
egyszerűen kitalálható lehetne
ha az egész egy másik dimenzióba
lenne áthelyezve
ahol az időutazás
sokkal természetesebben  menne

Az időnk véges
belül vagy kívül
nincsenek már neutrális helyek

közismertek lettek a dolgok
leszámítva
azt a sok közismeretlent
melynek nem tudása
bizonyára frusztrálja az embert
akár komoly stresszet is okozva
a fájdalomküszöböt még inkább fokozva

amikor a maradékok töménységén
lehetséges a gondolkodás
meg a társadalmi elosztás
zavara

A  tűzvonalon

21 20 





nem valami rendkívüli
érzések ezek
de mégis megérintik 
a pillanatot
   
megfogják és elengedik
mintha örök lenne
az a kéz
amelybe oly sokan
belekapaszkodnának
   
mostanában
a keddi napok 
szerdán lesznek
   
(fura dolog a letisztultság
ha másnaposan gondolsz bele)

és hatalmas robajjal gravitál
a talaj anyagához csapódva
   
vad és állati 
profi kandi kamerával
rögzítik ezt a kidőlést
teljesen érzelemmentesen
   
miközben
a pénz hallgat 
és a kutya beszél helyette
   
sok minden belefér
egy jó kis fergeteges afférba
   
mert minden ami helytelenül van
egyszer talán helyes lesz
   
a csillagos égbolt alatt
nagyon érdekes a helyzet
mivel sok hiba létezik a rendszerben
    
ha mindenből kiölik
az örömöt
akkor csak 
az öröm hiánya marad
   

Az Idol kidől
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SZÓLJ,
HA NEM VAGY

ETIKUS!
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Levél az Elbizonytalanító Intézettől

          Tisztelt Ügyfelünk!
Ez egy hivatalos levél, de lehet, hogy Ön ezt nem így gondolja. 
Természetesen Ön bármit gondolhat, az minket abszolút nem 
érdekel. Ön már mindenképpen az ügyfelünk lett, mivel 
megkaparintottuk címét, s azt ügyféllistánkra felhelyeztük. 
Emiatt ne ugráljon, ne ágáljon, mert úgy elbizonytalanítjuk, 
hogy hónapokig nem tér majd észhez.
Intézetünknek megvannak a módszerei a brutálisabb és a 
kifinomultabb fajtákból is ügyfeleink totális megregulázására 
az elbizonytalanítás teljes sikerének érdekében. Ne próbálja 
abbahagyni levelünk olvasását, esetleges megsemmisítését, 
mert résen vagyunk és folyamatosan figyeljük minden testi 
és lelki rezdülését, ha mond ez Önnek valamit. Intézetünk 
munkatársai fokozottan az Ön nyomában vannak. 
Arra bátorítjuk Önt, hogy minél önállóbban próbáljon 
elbizonytalanodni, mert ez leginkább a közös érdekünk 
lenne, de ha ez véletlenül nem menne magától, akkor ezt az 
erre kiképzett professzionális szakembereink pillanatok alatt 
megoldják, és Ön tökéletesen bizonytalan lesz egy életre.
Ha nem is tisztelettel, de figyelmeztetjük Önt, hogy nincs 
kibújási lehetősége, ezt már nem tudja megúszni. A társa-
dalomnak bizonytalan emberek tömegeire van szüksége, s 
Intézetünk e fontos feladatot magas minőségben oldja meg. 
Ha esetleg sokkot kapna mellbe vágó levelünktől, mi akkor 
sem kérünk elnézést, mert magabiztos és felsőbbrendű 
mivoltunkban eféle esendőség nyilván nem férne bele. 
Ezt Ön is tisztán érezheti, hacsak nem hülye! 

         Az Elbizonytalanító Intézet Direktóriuma 

Részesei vagyunk
 egy olyan 

folyamatnak,
amelynek 

legfőbb nyomatéka 
a kényszer.

Ez van,
ha nincsen 

más.
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olyan jó lenne
előre tudni
hogy mi lenne jó

a jó közérzetem
gyengéje
a rossz közérzet

még a megszokott élet is
nagy megpróbáltatások
elé állítja az embert

a rohanó világ
csak kifelé rohan
befelé teljesen más
a sebessége

a halál
a mindenki
számára
kötelező
közvetlenség

kellenek
az okoskodás elleni
világnapok

a konkrétumokban 
az a legszebb
hogy mindig van bennük
egy pici elvont

fényévekre a fényévektől
(néhány elvont buborék)

Csak az a 
természetes,

amiben semmi sem 
mesterkélt.

örülni kell 
a gondolatoknak,
pláne, ha vannak

az ember, aki 
sokkal jobban érzi
hogy a baj
csőstül jár
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amikor a mélységet először megpillantottam
nem riadtam vissza tőle
csak aztán már zuhanás közben 
ahogy közeledtem egyre közelebbre
kezdtem szorongani
egyre viszolyogni
s problémákat okozott 
a megérkezés ténye
     
pár napig
csendesen szenvedni
     
sokszor jobb
ha nem mondunk ki
semmit
     
saját végzetemet
kell követni
végre 
és nem valaki másét
     
a belső világom
mindig üzen 
a külsőnek
     
mindenki az ismeretlenségből jön
és az ismeretlenbe megy vissza
     
ez az évszázad 
már nem lesz 
száz év

 Mindig kell számítani váratlan helyzetekre
a rituális zergék
fürgék
még ha ez
hülyén is hangzik

de vannak színésznők
akik ezt
képesek finoman eljátszani
egy másik álmába 
könnyedén belépve
ki tudják magukból hozni
az egészet
vagy annak lényegét
egy möbiusz-szalagra
vetítve
végteleníthetik
a szellem anyagszerűségét
ha nem nézünk oda 
még láthatjuk is
ezt az
alaktalanítást

(lóverseny
műanyag lovakkal)
 

 Még a műanyag is anyag
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A megjelenésem olyan,
mint a kételkedésem
a megjelenésemben.

Néha nem hiszek a szememnek,
máskor meg a faszomnak se.

Otromba és púderfüstös
a rúzzsal festett mézesmáz.

Amikor a bizonytalanság a biztos,
akkor biztos, hogy nem vagyunk
jó helyen.

Itt nagyon komoly megkülönböztetések vannak.
Mindenkit kizárnak, aki nem tartozik közéjük.

Jéghideg fürdő után is forró lehet pokol.
A semmi zene nélkül,
az nem olyan,
mint a zenés semmi.

Van, aki arra gondol,
hogy szívesen eltűnik,
ha kell,
és minden közhelyből
ki akar maradni,
hogy ne legyen
egyfolytában röhejes.

Néha úgy beszélnek
a földönkívüliekről,
mint a textilgyári
munkásnőkről,
akik pedig
már nem is léteznek.

Van egy kis projektem,
de jobbára teljesen eszement.

A hullazsákban már semmi se számít!
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emberek emberek ellen
emberek állatok ellen
állatok növények ellen
emberek növények és állatok ellen
művészek művészek ellen
antiművészek antiművészek ellen
a többiek az előzőek ellen

a paradicsomok a káposzták ellen
lakatosok a sírásók ellen
a gyors hatás a lassú hatás ellen
fizikusok a patafizikusok ellen
a nagy testvér a kis pajtások ellen

determináltak a predesztináltak ellen
valakik a senkik ellen
ellen de minek ellen

Ellen de minek ellen
a vegetáriánusok a kalóriák ellen
a fantazmagóriák a valóság ellen
az idegek a nyugalom ellen
a nehézség a megkönnyebbülés ellen
az egyik véglet a másik véglet ellen
hazugság az igazság ellen
a reggeli a vacsora ellen
a szomorúság egy másik szomorúság ellen
fecsegés a hallgatás ellen
a pénz az idő ellen
a halandóság a halhatatlanság ellen
a kapzsiság az önzetlenség ellen
pofon az arcon csókolás ellen
durvaság a szelídség ellen
érzéketlenség a hiperérzékenység ellen
az orvos a beteg ellen
katona egy másik katona ellen
az elit a prolik ellen
férfi a nő ellen
az antik a modern ellen
ellen de minek ellen
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a vad a jámbor ellen
a fényűzés a nyomor ellen
mindenki mindenki ellen

a békejel az atomháború ellen
a halál az élet ellen
a töménység az üresség ellen
a nyüzsgés a meditáció ellen
feltűnés az eltűnés ellen
a magabiztosság a bizonytalanság ellen
faxok az esemesek ellen
a mobil a stabil ellen
a napra kész a déjà vu ellen

az ember olyan könnyen összezavarható

bőrdzseki a zakó ellen
farkasok a bárányok ellen
valami a semmi ellen
a látszó a nem látszó ellen

jönnek az új mindentudók

a fiatalság az öregség ellen
negédesség az őszinteség ellen
a bizarr a természetesség ellen
a megosztottság az összefogás ellen
a cinizmus az empátia ellen
a jólakottság  az éhség ellen
vertikális a horizontális ellen
a téboly a ráció ellen

mindenki mindenki ellen
jönnek az új mindentudók

sztárok a páriák ellen
a többség az egyén ellen
beszámolók a kiszámolók ellen
alkony a hajnal ellen
az unalmasok az igazán érdekesek ellen
a fürdőkád a zuhanyzó ellen
a zuhanyrózsa a klitorisz ellen
monológ a párbeszéd ellen
divat az antidivat ellen
a bárok a kiskocsmák ellen
a profik az amatőrök ellen
a sikeresek a lúzerek ellen
a közönségesek a jó ízlés ellen
az ostobaság a józan ész ellen
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álldogálva
vagyok 
mint egy
unalmas
PISZOÁR

gyere gyere
hol vagy már?

gondolom
tűsarkú cipőben
kitömve
jól néz majd ki

merénylet a test ellen
merénylet a lélek ellen

a dolgozó emberek
sokat dolgoznak
a nem dolgozó emberek
sokat henyélnek
és nem tudnak sírni
pedig a sírás
katartikus
tisztító tud lenni

 A tönk szélén (antivers)
a vadászat is izgalmas 
és pompás élmény
de a halált
nehéz elviselni
nyitott áramkörrel működni
földelés nélkül
megrázza az embert
a magasfeszültség

a sokk

meg a felkínált 
remek helyek
az örökkévalóság
számára

a saját síromon
táncolni
haláltáncot járni
amit csak felülről
az égből lehet látni

53 52 





amikor még fiatal 
és erős voltam

s álmokkal
illúziókkal teli

szóval
ez már másképpen van
legyen elég
ennyi

a semmi rejtély, mondom, semmi rejtély, 
ha jól gondolom, a rejtély semmi,
mondom tehát, nuku rejtély, persze érzem, 
hogy sok a rejtély, mikor mondják,
nincsen rejtély, semmi rejtély, 
csak a semmi az a rejtély, de azt sugallják,
hogy az nem az, semmi rejtély, 
de én mondom, hogy ez a rejtély nem a semmi, 
de az is rejtély, ha azt mondják, 
hogy semmi rejtély, mert miért mondják oly rejtélyesen, 
hogy a semmi nem is rejtély, csak a rejtély az a semmi, 
de nem így látom önfeledten, a nekem semmi az rejtély nekem, 
és nekik semmi, de letagadják és hazudnak
a rejtély mögé bújnak, és nem a semmi elé, 
mert rossz a szociális beidegződésük a rejtéllyel kapcsolatban, 
mikor semminek veszik a semmit, de én mondom, 
hogy nem annak veszem, 
mert inkább a semmit szeretem és nem a rejtélyt, 
mert az csak van, és néha-néha a semmibe akad, 
jó mélyen bele, a semmi közepébe, 
ahonnan már mindent látni a rejtélyekkel egyetemben, 
mondanám ezt, de nem mondok már semmit, 
hátha jobb lesz, hátha ősibb, mint a rejtély, 
néma leszek, és az a csoda, hogy a semmi meg a rejtély
csak akkor kapcsolódnak össze, ha nagyon erre koncentrálok, 
és ők mondják, hogy semmi csoda, 
mert ez a semmi totál független tőlem, 
mint a rejtély pláne, de ezt nem is nagyon értem,
mert ezt a témát, hogy semmi rejtély, 
magamban már ki is ikszeltem...

(na de az emberek: az örök rejtély)

57 





Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer valaki, talán 
egy ember. Egyszer tévénézés közben az ember, - aki 
azt kérte, hogy kis e-vel írják - elaludt a készülék 
nézése előtt, közben, alatta vagy egyenesen rajta. 
Éppen egy unalmas pornófilmet nézett, valami nyálas, 
középszerű orgiát, ami titkos építészek és szorgalmas 
környezettudatos lányok kapcsolatépítésének 
illuminált prezentációjának hangoskép-variációjaként 
került a képernyőre. Minden zsák megtalálta a foltját, 
sőt még a másik zsák foltját is, de volt olyan is, hogy a 
folt talált magának egy igazi és komoly zsákot.
Na, ebbe a „zsákbacicába” aludt bele a kis e-vel írt  
hősünk, aki még soha nem feledkezett meg magáról 
egyébiránt, és a következő rövid álmot álmodta: lelki 
hajléktalanként bolyongott egy kihalt plázának látszó 
nemplázában, erős vásárlási ingerrel a zsebében. 
Időgarnitúrát akart vásárolni, de az eladónőtől, aki, 
úgy tűnt neki, hogy az egyik főszereplője volt az álma 
előtti pornófilmnek, azt a lakonikus választ kapta, 
hogy az időgarnitúra sajnos mára már elfogyott. Erre 
izgatott, felajzott hősünk a panaszkönyvet és az óriás 
üzlet vezetőjét követelte a kiszolgáló személyzeten, 
akik szintén a látott pornófilm szereplői voltak, akik 
most a Cég komoly grafikai tervezésű emblémájával 
ellátott munkaruháikban feszengtek, de most 

Az ember mint természeti lény, 
akinek már semmi köze a természethez (mese)

mindenféle erotikus felhangot nélkülözve, csak úgy 
egyszerűen, közönségesen. 
A nagy lármára kicsapódott egy titkos ajtó, ami ezek 
után már nem volt titkos, és megjelent egy biztonsági 
őrnek látszó kopasz, fekete öltönyös fickó, aki megkérdezte 
hősünktől, hogy valójában mi a problémája. Fura 
módon nagyon kedves volt az egyén, aki szintén az 
ominózus pornófilm egyik markáns résztvevője volt, 
mint társasági ember érintkezett a dolgokkal, legalábbis 
hősünk benyomásai alapján.
- Egy közép árkategóriás időgarnitúrát szeretnék venni 
- mondta rezignáltan álmában beszélő hősünk.
- Engedje meg, fiatalember, hogy bemutatkozzam. 
Csiszolt Ernő vagyok, garnitúraminiszter, ennek a 
kereskedelmi alegységnek a legfőbb főnöke, és a céltudatos 
export-import legfőbb meghatározója, valamint 
garnitúratanácsos is egyben. Sajnos azt kell mondanom 
Önnek, hogy jelen pillanyalatban időgarnitúrával nem 
rendelkezünk, de gyönyörű és akciós állógarnitúráink 
vannak a raktáron ülőgarnitúrákkal egyetemben, és 
vannak nagyon helyes sétálógarnitúráink is, meg van 
még egy jópofa politikai garnitúránk is elég luxus 
áron, ami hosszú távon biztosan megéri az árát, mert 
ha nem is az örök életre szól, de amíg Ön él, addig 
biztosan kitart, bár sajnálatos módon nincs 
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rá garancia, de abszolút minőségi munka. Az az igazság, 
uram, hogy eddig a piackutatóink nem igazán jeleztek 
időgarnitúra-igényt, de komolyan véve az Ön eltökéltségét, 
garnitúra-minisztériumom munkatársai rövidesen hatalmas 
energiával, de önmagukról nem megfeledkezve nekilátnak 
az Ön sajátságos időgarnitúra-igényének kielégítése 
szempontjából az okostojások kiszűrésére, vagy ahogy 
a régi, kendőzetlen bölcsek mondták, megváltás lenne 
nekünk egy jó kis forradalom egyébként, amikor ezeket az 
időgarnitúrás hülyéket falhoz lehetne állítani, meg ilyesmi, 
s ha jól tudom, uram, önnek már régen futni kéne, mert 
határozottan jelzem: ez a mese vége...
A mese tanulságai:
- (egy) a pornószínészeknek nagyon sok a munkájuk;
- (kettő) egy garnitúraminisztert is zavarba lehet hozni;
- (három) ne aludj el szórakozás közben;
- (4) ha már elaludtál, ne ébredj fel, mert nem érdemes 
felébredni!

a papírmalomban
elvont szavakat őrölnek
    
az agyamban
meg a konkrét dönget nagyban
    
gondoltam
összeugrasztom őket
hátha nem jól jövök ki
belőle
és majd nem fog
látszani rajtam
    
soha sem érdekelt
a látszó
az imitált kifinomult 
jelszó
    
a leplezetlen
fedezetlen
végre már
elkelne 
egy jó kis antiaffér
    
néha minden
hamu kamu
    
és ha már 
itt tartunk:
sok itt
a köpönyegforgató

 (de szó szerint)
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a szűkszavúak
egy liftben állnak
ketten vannak
egy madárral

felfelé mennek
s a legfelső szinten
megállnak
és udvariaskodva
kiszállnak

először
a madár lép ki
mert Ő 
képes még 
tovább is 
repülni

Szűkszavúak

A lélek 
mindenkiben 
időzik kicsit,
aztán pedig 

sietve 
továbbáll.

Hosszú évek óta
alig mozdulok ki

nem igazán 
szeretem már
azt az irányt
amit
soha sem
szerettem

hosszú évek óta
elzárkózom tőle

AZ ÖNTISZTULÁS
A LEGJOBB MACERA.

Kör alakú 
a világ,

ha tér-időben 
gondolok rá.
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időnként
úgy rémlik
mintha még mindig
1984-ben lennénk
 

Olvasom a hálón,
hogy leginkább
a dezinformációkkal
lehet labdába rúgni.

magyarul: 
a hazugság a nyerő!

2013
behatolni a jövőbe
mint jövőkutató
akinek a zsigereiben van a jövő 
bármilyen is legyen az

behatolni a jövőbe
jövő földjét járni körbe 
mint kutató akinek
a kutatás a sorsa
bármilyen kutatás
amely a jövőről ad 
majd valamilyen képet

behatolni a jövőbe
a jövő időbe
mint időkutató
akiben a jövő idő
ott rejtőzik
régen

behatolni a jövőbe
a jövő legmélyére
mint a jövő megérzője
akinek már nincsen 
sok jövője

Aztán meg a jövő
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Ha létezne egy párhuzamos univerzum, akkor ezt már ott 
kellene írnom, egy másik dimenzióban, egy szélszagú 
folyóparton, egy piros pipacsokkal szegélyezett női rej-
tekhelyen, ahol néha anyagként, néha hullámként 
viselkednék, és ez a kétféle viselkedés valamiképpen 
csak-csak bájossá tehetne, egy bájos kvarkká vagy bűbájos 
barionokká, és igencsak extrém rövid ideig léteznék, a 
másodpercnek szupertöredéke lennék, aki persze ezen röpke 
idő alatt is többet létezne, és mint energia ezerrel rezegne...
(Vegyük ki a szöveg alól azt a nyálas, giccses filmzenét, mert 
így soha nem jön át az a rezgés!)  
...csak van valami misztérium, ami miatt érdemes itt élni...?
De ennek a misztériumnak a szövegben illene lenni!

Valószínűségvilág
azt itt a kérdés
hogy hová menni
és minek maradni
meg a rengeteg kétség

majd ha feldarabolják
a testem
az egyik részét itt hagyom
végleg pesten
a másik részét pedig
elviszem valahová
ha majd kitalálom
hogy hol lehetne
békében nyugodni

pedig már nem szeretnék
igazából semmit

viszont maradni is
nehéz
és elmenni se könnyű

a jó kilátástudat
az fent van egy 
magas toronyban

de a toronyőr nem biztos
hogy be fog majd 
engedni

Menni vagy maradni
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Egy kis abszurd
két éve ősszel.
egy titkos leszállópályát építettünk valami ufóknak,
egy teniszpályát kellett a leszállás céljából átalakítani.
voltunk vagy tízen munkások, akik keményen dolgoztak.
és csak annyit tudtunk, hogy nem focipályát, hanem 
golfpályát építünk, mert az építésvezetőnk, aki mindig 
hatalmas tervrajzokkal mászkált, egyszer majdnem 
elszólta magát, mikor arról beszélt nekünk, melósoknak,
hogy nagyon jól kell a kivitelezést végrehajtanunk, mert itt 
lesz majd a nemzetközi műbőr-kereskedelem gazdasági és 
protokolláris központja, amiből mi, ott dolgozó és nem 
hülye munkások egyből rájöttünk arra, amit már eleve is 
sejtettünk, hogy egy leszállópályát készítünk valami 
ufóknak. de még a tévések sem tudtak bennünket átverni, 
akik falból a helyszínen egy riportfilmet forgattak a 
nemzetközi műbőr-kereskedelem prominens vezetőivel, 
meg néhány FIFA-vezetővel, akik a szintén 
műbőr-kereskedelemben voltak érintve, 

hogy ezzel a riportműsorral a közvéleményt nagyon szépen 
megnyugtassák.

később, öt perccel az építkezés befejezése előtt minket, 
munkásokat és az építésvezetőnket a hatalmas tervrajzaival 
együtt egy símaszkos, kommandós csapat falhoz állított,
és egyenként kivégzett, mint azokat a munkásokat anno, 
akik Attila aranykoporsóját temették el valami titkos helyre 
a legenda szerint, csak őket éppen lenyilazták, ahogy kell.
természetesen a halálunk előtti pillanatokban totálisan 
megvilágosodtunk, hogy mi egy titkos leszállópályát 
építettünk valami idegen civilizáció számára.

(átmenve a másvilágra, menet közben találkoztam egy 
hűdeérdekes kinézetű, ám nagyon barátságos ufóval, 
aki azt mondta nekem, hogy ez nem is olyan abszurd.)
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Kierkegaard szerint
az igazi költő titkos kínoktól szenved.
És ettől megy neki a versírás.
Gondolom, igaza van.
Csak igaza lehet, 
biztosan magából indulhatott ki a szerző, 
a saját tapasztalatait fogalmazta meg, 
amikor megszületett benne ez az érzés,
sok-sok átélt élmény alapján, mert ő olyan volt, 
hogy tanulhatok tőle.
De nem is erre szerettem volna kilyukadni, 
- persze erre is - hanem inkább arra, és odafele, 
a lényeg felé természetesen, 
nem mintha tudnám, hogy mi a lényeg, 
mert csak sejtem, néha érzem, 
talán ott van bennem mélyen,
a józanságom átalakul, s az idő kiszáll belőlem, 
mintha örökifjú lennék,
saját tapasztalataimmal, 
szorongásaimmal azonos időben benne állok 
egy emelkedő süllyesztőben, 
és emelkedem, és zuhanok, elálló lélegzettel,
szavak nélküli magam vagyok.

van egy 
olyan titkos 

képlet amelynek 
megoldását már 
csecsemőkorban 

el kellene 
kezdeni

egy egyszerű üzenet
amely telibe talál
ritka alkalom

egy egyszerű üzenet
amit elvesztettem
de újra megtaláltam 
ez is ritka alkalom

ilyesmi csak
egy egyszerű üzenettel
fordulhat elő
és az is csak egyszer
maximum
kétszer
mert nincs több
ritka alkalom
amely telibe talál

az ihletett 
vers lényege

az ihletett
költői szöveg
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Ideig-óráig át kell változtatni a korosztályokat, 
hogy a fiatalok egyből öregek legyenek, az öregek 
pedig újra fiatalok, és aztán megint öregek, 
pontosan azért, hogy megtapasztaljuk azt a tényt, hogy 
ennek tanulságait is 
mennyire közönyösen viseljük el.

Megfontolásokkal egészítsük ki 
a már létező légüres tereket.

Vannak nagy dolgok, 
amelyek mégis kisszerűvé teszik az embereket.

Amikor az álszentek egymás megfigyelését gyakorolják, 
akkor minden ártatlan is megfigyeltté válik.

Vettem egy levegőt, de már túl drága volt.

Az egymás látszólagosságán felizguló emberek 
korszakát éljük.

(ez nem az a szöveg, amiben minden stimmel)

Odavagyunk a füstölt lazaccal készült hideg salátákért.

Kiáltvány (manifaszt)
a fejünkre szállingózó lepedékek ellen 

(ez pont az a szöveg, amiben semmi se stimmel)

Amit délelőtt deklarálnak, azt délután újradeklarálják.

A tökéletes robot egy töketlen gépember.

Soha többé nem lesz már tavasz!

A legfontosabb lenne most 
egy pénz nélküli társadalom 
és egy pénz nélküli világ kialakítása.

A tényhatás az nem a fényhatással egyenlő.

Szavazz az önkéntelenül 
harmonizáló civilek osztódására.

Egyes okosok szerint a remény elavult fogalom, 
a kettesek nem így gondolják.

Hú, mennyi vadbarom szaladgál szabadon.

A helyzet azért ennyire bonyolult, mert megszüntették 
az egyszerű és ráérző hozzáállást, hozzáértést.
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Tudomásul kellene vennünk,
hogy a szabad akarat is korlátozott, 
bármennyire is mást gondoljunk erről.

Vannak rendezők, akik igazán ostoba és ártalmas 
filmekkel keresik a mindennapi betevőt.

Az önmagukra kíváncsi emberek 
csak önmaguk számára lehetnek érdekesek. 

A hatodik érzékem azt súgja, hogy amikor egy eke 
szántja a földet, az sokkal többet jelent, 
mint egy egyszerű barázdakészítés.

Várhatóan a polifóniának is lesz majd minisztériuma.

Fájdalmas dolog a tévénézés, 
azt a sok hülyét nézni lehetetlen.

Homlokegyenest más gondolok, mint a többiek. 

(hát ezt vég nélkül lehetne folytatni, 
de csak akkor folytatom, ha jobban meggondolom 
a fésületlen mondataimat)

a külalak fontosságát fontolgattam
a megjelenés milyenségén tűnődtem
az egyszerű kinézet bonyolultságát
éreztem

a világhír adottsága
nagyon összetett lehetetlenség
hogy
milyen elvek milyen eszmények
vesznek körül nap mint nap
amelyek mellett kiismerhetem
magamat
és őszinte félreértéseimet 

Az ódivatú köralak
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a kiáradt folyó partján bolyongtam 
a külső és a belső ábrándjaimtól jó messze
valami izgalmasat és megnyugtatót keresve

s aztán mintha áramütés érné testem
úgy szakadt ketté a homály a fejemben
és egy hirtelen de laza kézmozdulattal 
egy kis fény után kapva akadt kezembe
a magyar kilátásmód etalonja
    
gondolatban a szennyezett folyó vizébe
csobbanva egy másik irányt választva
folytattam utam nem sietve csak lassan
szépen haladva egy szikladarabon megpihenve
méláztam ujjaim között
a magyar kilátásmód etalonjával

amikor egy fiatal vándorköltő jelent meg
mellettem
szelíden egy cigarettát kérve
és mert hasonló kucsmát viselt mint én 
a legújabb párizsi divat szerinti fejfedőt 
szívesen megkínáltam
és megmutattam neki
a magyar kilátásmód etalonját is
mert éppen kéznél volt e furcsa jelenség

aztán
az otthon kertjébe érve
az etalonnal kezemben megvizsgáltam
egy bukszus levélzetét
és minden egyes tűlevélnek külön-külön
nevet szerettem volna adni 

A magyar kilátásmód etalonja
egy szekrénybe zártam
a felesleges cuccokat
aztán a szekrény kulcsát
a folyóba dobtam

most nyugodt vagyok
bár kissé tétova
mert az jutott eszembe
hogy a kulcsot inkább
grilleznem kellett volna
 

Küzdelem a felesleges holmikkal
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van aki ellenáll
van aki ki-beáll
van aki kiabál
de társaságban 
ezt nem nagyon illik    
leginkább
a felejthető slepp
ami gyakran
az agyadra megy    
odaragasztom az arcom
egy fa oldalára
és az eget nézem
de nem az adminisztratív
karmámban    
lebegtetett zavarok
informális transzok
tiszta vizet a pohárba
az egészet nem sterilizálva    
hagyni az üreset
nem tele rendezni                                                 
ha elfogy a semmi
hát nem szabad görcsölni                  
a végére pedig
10 egyforma 
ujjlenyomatot ragasztok
egy halvány gondolat hátára
(fele ufó fele magyar)
a magyar-lengyel-inka-ufó
barátság jegyében

Applikáció
az energialeszívóktól hangos a világ
a fölösleges dolgok áradásától fullasztó
de nem megyek le negatívba
ha lehet pozitív maradok 

van akinek már árnyéka sincs
vagy ha van is az sem látszik
az ember aki a vadonból jött ki
egy másik újabb vadont épít

Olyan hülyén idegesítő minden
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egy rövid metafizikai hajcihő
játszódott le a napokban
az államok titkos szolgálatát megvezető
hekker parancsnokság
és egy romantikus szerelemmel önmagát
becsapó főhivatalnok beszélő hímvesszője
között
amely a többszörös titkosítások ellenére
mégis csak
kiszivárgott

Metafizikai hajcihő
Barázdált homlok, hamuszürke társadalmi rettegés, 
az adott szó visszavétele teljes hangerővel,
mondhatni vadi új ez a kétségtompor, 
amely szembe néz mindenki hibájával, 
és persze a kettősség, az a lefelé taposó, 
s felfelé nyaló kettősség, merev és baromi zárt, 
a kígyó táncok ilyenek, meg az a kombináció, 
amely talán a zárat nyitná, lazítaná a nyakkendő 
csomóját, az elírások fuldoklásközeli csomóját, 
hogy már virrasztani se mer, mert nincs semmihez sem 
kódja, mikor még csak reménytelen esetek voltunk, 
ismerve a félelmet, a szorítások matatását, 
a veszettség kesernyés aromáját, az élve eltemetéshez 
járó dobszólót, a hangot, amely a leeresztettségtől 
sötéten szuszogó szuszogás, ahogy az árulás jeges 
tőrét a szívedbe nyomja az önteltség könyörtelen
és háborodott elméje, olyan sebeket hagyva maga 
után, amelyek még a Holdon is fájnak, 
és hitehagyottan romantikus bódultsággal fordulnak 
egy másik irányba, az ellenkező és járhatatlan út 
taposómalmába vezetve, 
mert szuper ez a semmitmondás, 
ha már a szeretni nemtudás okozza a legnagyobb kéjt...

Irtó komplikált testhelyzetek
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Talán egy elutasítás
ez a fiatalos gondolkodás
így durva meg úgy durva
ez az öreges butáskodás
így durva meg úgy durva

meg a botor lelketlenség
így durva meg úgy durva
és a ködös esztelenség
így durva meg úgy durva

ez a földhözragadt értetlenség
így durva meg úgy durva
ez a nyálas negédesség
így durva meg úgy durva

meg a közönségesnek látszó nőcske
így durva  meg úgy durva
és a halálbiztosra menő kurva
így durva meg úgy durva

így durva meg úgy durva
ja és ez a sajátságos evolúció
így durva meg úgy durva 

Így durva meg úgy durva (mémdal)
a tekintély aláásása meg az intermágia,
sokak szerint uralják a terepet,
a gyors szó, a lapos szociális viselkedés, 
a varangytarka fizikai erőszakba torkolás,
ez mind túl könnyű egy elutasításhoz képest,
és ha már itt tartunk, pedig már régen nem itt kéne,
mert sem a méretek, sem a sütemények választékai,
meg a barlangi sötétségben való tapogatózás sem
biztosítják a dupla virágzatú józan észt, hogy a belső
harangokat félre ne verjék, mert nem számít már
semmi, aminek még számítani kéne, de néha azért
áthághatjuk a szabályokat, hogy az elutasítás
ne legyen olyan végzetes, mert amikor már a pokolba 
se engednek be a biztonsági őrök,
akkor már tényleg nem létezik helyed,

talán egy elutasítás,
de nem kellene mellre szívni...
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csepegő nedvesség
imitált látszólagos világ
a buborék sztráda
folyékony keretben
és ezt az egészet
a lelki szemeimmel
fordítva látom
és szájba vágom
magamat
kemény és lágy 
az affér
vad nedvesség csepeg
csepeg
csepeg
idegesítően a fejemre
csepeg
mintha kínoznának
ezzel a csepegéssel
dráma ez
és nem vígjáték 
vagy inkább
tragikomédia a javából

mikor a halál röhög
teli szájjal
ahogy az ajtómat
ezzel a folyamatos
nedves csepegéssel
örökre
rám zárja

a tapasztalat méltósága elleni tapasztalat 5 sor Ő

ő elmegy, ő rohan, ő száguldozik, m
int a traktor

ő forró lesz, majd hideg, ő összekapcsolja a dolgokat

ő a nap minden szakában ő m
arad, és engem

 is rábeszél 

ő visszajön, ő visszarohan, ő visszaszáguldozik, de már csakúgy traktor nélkül ő
ő  egy kiszámítható kiszám

íthatatlan
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Jó egy évvel ezelőtt olyan forróság volt,
hogy sárgán villogtak a vészjelzők,
pirossal és rockénekesi felhangokkal
ment a formalista gyötrődés, a hőségben
való elbóbiskolás, a nehéz kérdések
elodázása, a szűkre szabott keretek
szűkítése és az ehhez kapcsolódó 
patetikus szempontok felerősítése,
a jósok jóslatainak tévedése, 
a meglévő létek komplex létkérdéseinek
alulértékelése, ahogy bebetonozódik
a társadalmi problémák kezelése,
a kockázati tényezők megnövekedése,

a fontossági sorrendek összekeveredése,
az eszmények felmutatásának eltaktikázása,
és az ezt ellensúlyozandó józan ész
elpazarlása, abszurddá degradálása,
pusztán formai okokkal való magyarázása,

Beszéd és hallgatás egyaránt bűnt követ el.
(Zen mondás)

a rejtélyek nélküli ember megjelenése 
a földönkívüli lények rejtélyességével,
egy olyan ellentmondással, 
amely csak annyira mindennapi,
mint mikor vacsora közben tele szájjal beszélnek az emberek
a legkülönbözőbb társadalmi kérdésekről 
és a legújabb gépkocsimárkák és a lótuszgyökér kapcsolatáról, 
de olyan felszínesen és felületesen, mintha egy csapatépítő 
tréning résztvevői lennének egy isten háta mögötti, 
meghatározhatatlan állapotú sörözőben,
egy illuminált lelki vezető irányításának köszönhetően 
az arany középútról elmélkedve emésztés és poharazgatás 
közben, természetesen világjobbítási szándékoktól felhevülve,
miközben az elmúlt évi forróságtól izzadnak, mely forróság 
hatása, ha megkésve is, de mégis csak észlelhető 
ezen körülmények kiemelésére,

olyan ez, mint egy rendkívüli, de el nem küldött fax,
amelyben mindenki a saját fontosságát, nagyszerűségét,
hozzáértését hangsúlyozza, grillezi pecsenyéjét ...    
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életközeli élet
az egymásra figyelés
fütyülése szempont
az életközelire hangolódás
közelről a közéleti dolgok
iránti érdeklődése felé 
fordulás mikor a fontos
közelíti a közéletit
de nehezen mondja ki
az ember mert
annyira ágas-bogas
közben nyilván
fondorlattal takarózik
és csak a közélet élteti
közkeletű szóval mondva
közéletfüggő az ember 
ez egy természetes folyamat
ahogy az élet színpadán
vagyunk akik vagyunk
ha közéletiek voltunk
akkor közéletiek is leszünk
ahogy a pályán lerúgják 
egymást közelítve mert
reagálnak a legjavára
és kétértelműen leveleznek
névtelenül hivatkozva
az életközeli közéletre
mert szüksége van mindenkinek
erre az életközeli egymásra

közéleti közélet
hogy a közélet asztalánál
mindenki egyaránt foglal
magának székfoglaló helyet
átlátszóként is milyen érdekes
és mindig a felszín soha sem
a lényeg az élet lényege a köz
és most mindentől függetlenül
mondom a közélet a dolgom
mert erre közelítek vagy éppen
amarra a hajlékony karcsú
neandervölgyi barlanglakóra
és még sítúrázás közben is
a közélet jár az agyamban
mert csak-csak vannak még
megmagyarázhatatlan dolgok
amiktől én jövök zavarba

a felemás korlát is ilyen
ha közéleti szinten gondolok
bele halkan

- bocsánat főnök!
 jönnek a nagy közéleti emberek!

(mert az élet közélet)
(avagy a közélet az élet)

és ez hormonálisan is hovatovább ... 
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mintha egy pókháló nélküli
világban léteznének
ahol se por se hamu nincsen
és ezért az idő vasfoga nem tudja
megfogni az időtlen klasszikusokat
olyan világ ez amelyben 
éjszaka sincsen
egy párhuzamos dimenzióban
ahol mindenki alvás nélkül
időtlen klasszikusokat olvas

Az időtlen klasszikusok 
az az ártatlan gondolat
hogy utolsó verseimet írom
és versírás közben éri a halál a költőt
bár a szakirodalomban még nem olvastam
erről hogy írás közben halt volna meg a költő
de minden megtörténhet
még ez is valahogy
hogy a szavak súlya alatt omlik össze
az ember önfeledten
s akkor legalább tudja magát valamihez kötni
hisz oly vékony az a papírréteg 
amelyre rá lehet borulni

Sokszor felmerül mostanában bennem
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mindig előre kell nézni, a jövőbe, 
bele a levegőbe, nem hátra, oda, s nem vissza, 
hanem előre, a sűrűjébe, az orrunkon túlra, 
előre minden irányba, fel és le, 
a végtelenbe vagy hova, de nem a semmibe, 
vagy a leszarom hogy hová, mert szigorúan csak előre, 
rendületlenül és kitartóan előre, 
minden fásultság nélkül, őszintén lelkesedve,
büszke tartással és megjátszás nélkül, 
férfiasan és légiesen, lebegve előre, 
mint egy megszállott, akin nem lehet ezt látni, 
hanem csak érezni, 
a szuperérzékenyeknek ez biztos sokat jelent,  
ahogy látják előre nézni az embert, 
ez biztos inspirálja majd őket,
az előrenézési hajlamúakat, 
mert előre nézésből is példát kell mutatni, 
hogy lássák ezt előre, 
hogy vannak sokan, akik előre néznek, 
maguk mögött hagyva a régi szemeket,
amelyek még nem előre néztek, 
hanem csakúgy valahová bámultak, 

előre a jövőbe
minden cél nélkül nézve, 
nevetségessé téve az előrenézés igazi kedélyét 
és persze szubsztanciáját, 
hogy „nehogymá” demagógia legyen 
minden határozott jövőbe nézés, mert nem az, 
ha nem az, mert megy és néz előre 
olyan csatakiáltással az ajkán, üvöltve 
és széles karmozdulattal,
de persze ezen kissé eltúlzott gesztusok nélkül is jó 
és rendben van, mikor csak a benne lévő előre 
lényegére koncentrál, hogy meg is látszik rajta, 
de ez nem gond, mert ez csak mellékesen érdekes, 
igazából ennyi, hisz a lényeg a lényeg, 
meg az előrenézés, 
hogy mégis lesz majd valamilyen jövő, 
mert mertünk bátran és szilárdan,
és fiatalos lendülettel és rendületlenül előre nézni ...
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amikor az Úr testet adott
majd életet
lelket és gondolatokat
lehelt a testbe
miheztartás végett
hogy fogalmunk legyen magunkról
ezen összességben
aztán lassan vége a dalnak
amikor hirtelen megakadtam
a szavak a torkomra fagytak
súlyuk lett a dolgoknak
a szerelem is néha ilyen 
jön és aztán távozik 
egy új dimenziót nyitva meg
a megszokottból kibillentve
átrajzolja
a teremtéssel kezdődő
végzetet

Minden a teremtéssel kezdődött
még formába se lendültem
máris kiestem a formámból
de mégsem bánom
mert elég régóta úgy látom
hogy nem formalista
vagyok

Jóformán
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minden tavasszal dramatizálnak
minden nyáron tematizálnak
minden ősszel jön a szüret
minden télen humorizálnak
a hideg ellenére is 
humorizálnak
ha ott vagyok éppen
akkor moralizálnak
főleg esténként moralizálnak
ha én vagyok a csapos
akkor is mindig moralizálnak
ha vendégségbe megyek
parodizálnak 
ha egy üveg mustár van nálam 
akkor meg azért ironizálnak
ha természetes vagyok
akkor meg másként szatirizálnak

nem minden puska kétcsövű
tudtuk meg az éjszaka közepén
amikor éppen privatizálnak 

mert mindig csak variálnak
ha jogos a kétség
akkor is direkt variálnak
variálnak
unatkoznak és emiatt variálnak
néhányan pedig 
jóízűen hezitálnak
a tudatuk alatt
vizionálnak 
a legmélyén pedig
hallucinálnak 
démonizálnak
aztán az egésszel együtt
harmonizálnak 

Ezt érezni kell
kontraszelekció
bugi
bugi

7 szűk esztendő
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Az utolsó érzés fizikai értelemben 
csak egy metafizikai dizájn, 
mint valami zsinór nélküli köldök 
az elenyésző maradványok világában.
Az utolsó észlelés szellemi értelemben 
egy összetört, soha nem látható végtelen.
Az utolsó érzet lelki értelemben 
egy fájdalommal gyötört megpróbáltatás, 
az elenyésző maradványok szenvedéseinek 
intenzív érzékelése.

Az utolsó mozzanat, a töménység csenddé szelt zaja.

Az utolsó NDK-s kiképzett űrhajós a Stasi látókörében.
Az utolsó használhatatlan pillanat, 
amikor a világ összes fényképezőgépe egyszerre exponál, 
de a leképzett képeket már senki sem láthatja.
Az utolsó szerelmi aktus, 
amikor a gyönyör éle felsérti a szájpadlásokat.
Az utolsó kalandok égen és földön, 
bár reszelt sajt nélkül hozzák ki a pizzákat.
Az utolsó tüntetés, amikor felvonultatják a nullákat, 
meg a hullákat.
Az utolsó mezítlábas ember, 
aki parázsszőnyegen sétál át a mennybe.
Az utolsó tanácskozás a pokol kapuja előtt fél hétkor, 
amikor a későket hamarabb beengedik.

Utolsó Manifesztum 
(többé-kevésbé) nemdizájnista kiáltvány

Az utolsó mutáns, aki azt képzeli, hogy nem ő az 
utolsó. 
Az utolsó hazugság, 
amely egyben önmaga főbe lőtt paródiája is.  
Az utolsó igazság, melyet az utolsó hazugság 
még szívesen főbe lőne.

Az utolsó, mint az őszinte reagálás árnyéka.

Az utolsó bécsi szelet, 
amely minden érzelem nélkül önmagáról beszél.
Az utolsó mentőöv, 
amelyik nem talál már hajótöröttet se.
Az utolsó beruházási bank 
népszerű beruházásokat alapoz vissza.
Az utolsó pillanat, 
amit az örökkévalóságig lelassít valaki.
Az utolsó becsületes ember, 
aki megkapja ezt a lelassított pillanatot.
Az utolsó exkluzív partin, 
amikor minden bor vízzé változik.
Az utolsó meggyfa termése, 
amely már csak egy párhuzamos nyárban savanykás.
Az utolsó kutya hűsége, 
amely szomorú vonyítássá végtelenítődik.
Az utolsó megtévesztő baromkodás, 
aminek már nem léteznek esélyei.
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Az utolsó hatalom, 
amely körömszakadtáig ragaszkodik felsőbbrendű cinizmusához.
Az utolsó földhöz ragadt, 
aki talán nem lehet más, mint az elszálló énem.
Az utolsó még egyszer, amelyik már zsigerileg tudja, 
hogy nem lehet még egyszer.
Az utolsó pótkulcs, amelyik még reménykedik, 
hogy egyszer majd ő nyitja a titkok szobáját. 
Az utolsó viharfelhők, 
amelyek örökre a háborgó óceán felett maradnak.
Az utolsó hiábavalóság, 
amelyet tébollyá merevít a tehetetlenség.

Az utolsó szó jogán, 
amikor a kimondás már feleslegessé válik.

Az utolsó mondatom: Táncoljatok önfeledten!

(Az utolsó utáni utolsó,
amit már le se kellett volna írni.)

A mindenség lenyelése az nagyon szubjektív,
mint a művészet maga,
de ennek a fordítottja se tréfa,
mert van, amikor a mindenség nyeli el 
az embert.

A sebek helyei
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