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1

Idén elutazunk is meg nem is — 
idei nászutunk részben (el)utazás, 
részben nem ([el]utazás).

A nyaralást itthon kezdjük,
Kajászón folytatjuk, 
s itthon fejezzük be.

Itthonról teszünk kirándulásokat, 
a nyaralás elején és végén 
itthon lesz a szállásunk.

(Kajászóról meg majd ide kirándulunk 
Budapestre a kölcsön ház pótkulcsaiért, 
s a békásmegyeri falansztert tekinthetjük meg.)

2

Föltámadt a szép.

3

A Mondó

nem bemondó,
nem kimondottan lemondó,
ritkán felmondó,
messze nem úgynevezett megmondó, 
de ezt-azt elmondó 
átszellemülten mondó, 
ördögre bizony rámondó; 
a Mondó nem 
idemondogató,
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sem odamondogató
(apropó mi az, hogy szétmondó?),
noha mondhatni
hol összemondó,
hol visszamondó.
Amondó vagyok, hogy 
a Mondó mondó, ő a mondó, 
a Mondó, 
ő amondó.

(Tegnap vendégül látott egy amondó.)

4

(Kis kényszeres algo-ritmus)

A feladat: munka,
hat és munka,
öt és munka,
négy és munka,
három és munka,
kettő és munka,
oké, rendben van, látható,
akarok-e itt most még valamit csinálni a munka előtt 
önmagamon: nem, 
felszerlésemen: nem, 
lakáson: nem,
kell-e innen még valami: nem,
továbbírni: nem,
föloldás,
gyéelhá (= gyorsított elhagyási fázis),
a feladat: munka,
hat és munka,
öt és munka...,
kettő és munka,
egy és munka,
oké, rendben van, látható...,
oké, oké, oké, oké, oké, rendben van, látható...,
kettő és munka,
oké, rendben van, látható,
halálom után közölhető,
intézkedést nem igényel,
egy és munka,
oké, rendben van, látható,
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akarok-e itt most még valamit csinálni...,
nem, nem, nem, nem, nem...,
oké, rendben van, látható, nem,
továbbírni nem...,
oké, rendben van, látható, nem,
továbbírni nem —
és most munka,
ez a munka,
szóval munka
(< úgy tudom, szláv
múká 'kín, szenvedés'),
ez a mókás munka.

(„Zseni vagyok!")

5

Szartál-e már, szamuráj?!

6
Meghozza majd a nyár a maga játékait. 

Vizet ad
és vakondtúrásokat,

sarat dagaszt, 
csigát búgat,
üres tésztásdobozokat gurigat.

7

Jöjjön a béke. 
Jöjj, béke.
Jöjj el, béke. 
Jöjj, béke, jöjj. 
Jövel béke.

Béke, béke.
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8

A béke, 

a béke,

a felhő szegélye, 

a béke,

(Frontin a teljes fronton.)

9

(Istenbizonyíték)

Ha megtapasztaltad már az abszolút szeretetet, 
ez a bizonyság Isten létéről.

Ha nem tapasztaltad még az abszolút szeretetet, 
ez a bizonyság Isten létéről.

10

Anikó nem akar a testéből élni.

(Bulvárlap maradt a ládán.)

11

Téged nézlek a tévé 
tükröződő képernyőjén.

(Sejtem már, hogy később 
kínomban be fogom kapcsolni.)

12

Viharérett.
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13

„De már olyan álmos vagyok, 
hogy fogat, meg arcot, 
meg kezet mosni nem bírok."

*
„Nem akarok enni!
Elment az étvágyam,
és már soha többé nem jön vissza egész életemben!"

14

Vak vezet világtalan kutyát.

15

Áldott jó dohányillat.

Keresztmamáék régi szekrényében, 
amely otthoni nappalijukból 
kerülhetett, lecserélvén, a hétvégi házba, 
pácolt cigaretta és műanyag játékok illata, 
finom, mint volt a hosszú mezítlábas Pall, Mall, 
és talán kamilla.

Kőbányán,
mikor elvitt sétálni Papa, a nagyapám, 
kinek fia utóbb örökbe fogadott engem, 
nagy kört bejárva sorra látogattuk 
a Pongrácz úti lakótelep kerti törpéit, 
s utunk vége felé, a lépcsőházunktól 
nem messze eső házikónál 
kérlelésemre rendre megállva, 
kiadott nekem a bácsi egy zacskó 
fröccsöntött emberi figurát, 
egyet választhattam mindig.

Forint volt darabja.

Római harcosok, kereszteslovagok, 
indiánok és kávbojok,
közéjük tartozott egy kis türkizkék bankrabló 
pénzes táskával kezében,
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és a modernebb fegyvernemek, 
puskás, géppisztolyos, gránátos, ágyús 
különböző harci pozíciókban — 
de egyikük fegyvertelennek látszott, 
egy négyzetes talpú, zsebre dugott kezű, 
tányérsapkás, világosbarna tisztféle, 
őt anyai nagynéném udvarlójáról 
Tominak neveztem el.

Annak a trafiknak volt ilyen áldott jó illata.

17

Mindenfelől süt rám a nap.

Süt rám a delelő nap.

Süt rám az alkonyi nap.

Süt rám a felkelő nap.

Amilyen sötét völgy vagyok én, 
süssön rám a te napod is, 
hátha bevilágít ennyi fény.

18

„Nem a szép vezényli 
a kötélzet férfikórusát."

19

„Manócska elment Mazsolával vadászni."

20

(Mr. Július)

Amíg a denevértől való félelmedben
nem mersz fölhozni a pincéből egy üveg bort,
addig nem lehetsz alkoholista.
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21

Egy ükapám csendőr volt, 
a nagyapám rendőr, 
én határőr vagyok.

A másik ágon 
határőr nép 
határőr sarja.

Mélyen az országban, 
privátschengeni 
belső határon.

22

Ki mondta, hogy a sás
ka nem tud repülni?

23

Aki nem boldogul a gyerekneveléssel, 
az könnyebben válik a testi fenyítés hívévé.

24

„Ebből lesz valami.

Hát igen, az ég
tud produkálni mindent."

25

(Az Álmoskönyvből)

A Plakátfiú zongorázik, 
a Kapitány zongorázik, 
Héphaisztosz zongorázik, 
jól játszanak a hangszeren, 
különösen a Plakátfiú, 
mintha simogatná a klaviatúrát,
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a többiek inkább tépik-verik, 
zeng a hangversenyterem, 
mint jó szélben hajó, megindul, 
a Kapitány ügyeli, hogy a zene 
a vitorlákat röpíti-e —

(Délután pedig meghallom 
Kazovszkij halálának hírét.)

Kínai vietnámi balzsam.

Szófogadatlan prókátor.

„Korán ebédelünk, ... ebben a hidegbe 
jól fog esni a hideg almaleves."

(Székesfehérvári etimologizálás)

26

2 7

28

29

Hermina
Hermin
Hermi
Hermó
Hermóca
Móca
Mód

Mátyás
Matyi
Matyó
Maty esz
Macesz
Maci
Móci

3 0

-  Eltöröttem...
-  Matyi, nem eltörötted!
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31

„Szép volt, és erre a szépségre 
én nem voltam érzéketlen."

„Nézd, hogy csillag 
a vízcsepp a füvön."

32

Noha hitvesem nem hozta magával 
Kajászóra cseles edényét, 
utolsó este már nem futott ki a tej.

33

Én nem írok, ő meg nem olvas. 
Így megmarad az egyensúly,

ha egyensúly.

34

A nőt nem ütni, 
hanem lefogni kell.

35

„Csak a kávéfőzőt és a gyerekvécédeszkát 
itt ne felejtsük Kajászón."

„Vigyázz, hogy hova lépsz, 
mert mindenhol minden van."

38

Margitsziget

Gyermekkorom aranyhala, 
bukkanj elő életem sekély, 

zavaros vizéből.
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39

Fényképezőgép a jegyzetfüzetem.

40

Szökőkút

Apáca ringatja magát 
a mind magasabbra lövellő 
sugár előtt.

*

„Nagyi, olyan hatalmas volt az a vízesés, 
hogy te is eljöhettél volna velünk!"

41

Felhők rajcsúroznak az égen.
A Nap nem tud aludni tőlük, felkel.

42

(Gyakorló szülők)

„Esztergomba 
sok a gomba: 
rókagomba,
Esztergomba..."

„... Matyi, ez egy nagy templom! 
Atya, Fiú, Szentlélek!
Itt van a Jézuska is!"
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