
Garabonciás 

A kalasnyikov órája előtt 

 

Mászom a tízezer-emeletes 

síkságot, a fű végtelen, 

trágár pocsolyáját. 

 

Legjobb testvérem a hónom alatt, 

izzadságtól izzó  

traktátus. 

 

A szomszéd városban hagytam 

a világtényekbe húrozott 

legfontosabb tanokat 

- azokat kérem vissza. 

Követelném, de azt már nem lehet. 

 

Körülöttem koronggá rendeződik 

éppen  

megismerésem 

összes módszertana. 



 

Ez enyhe szédüléssel jár. Figyelnem 

kell magam, hogy ne bújjak el 

a messziről pulzáló 

város nyolc 

legmagasabb tornya elől.  

Haladó hangzók, a táblázataim, 

minden ottmaradt; engem 

lefejeznek, ha rossz kezekbe jut, 

és a mozgalom föld alól 

felszínre kerül.  

 

Pedig édesanyám, de vágyom erre, 

miért nem akarunk  

kijutni a fényre – 

 

 

 

 

 

 



Gránátalma 

 

A sárga mögött is lédús vörös reszket, 

ha megindul határban a dűlő  

és különböző formában öklöket 

vetnek a lég tizenhét fokába 

a sűrű április egyhangjegy-ekéjével.  

 

Még messzebb, csak távolabb,  

de emelkedő létrák jelzik  

a bizony-sokasodást, ami 

mindig a kaszaél-évadok 

előjele téveszthetetlen.  

 

A gránátalma kozmoszi története 

nehezen, de kivehető a falu szintjéhez 

irányzott hullócsillag-komplexumban. 

 

Hull: sistergés lapockák feszültjében, 

hull: szilánkok családtörténetben, 

hull: egy alomból valók ígérete 

és a céklaszín nézésvirág fátyol-ólajtaja.  

 



Szétterjed a bőr redőiben, felszíni 

csatornákban a piros lé, 

mikor a gránátalmát felnyitják.  

 

Folyik: hull.  

 

 

 

Metabolikus vázlatok 

Krumplibogár 

elődúl megérint egy vonal láb után 
krumplibogárnak kellene lenni  
hogy a kitin mögött töltények legyenek 
gerillasegítő idézetek középhosszú utakra 
sztrádák rajtuk többféle ünnepség utcabál 
hallod ezek már a milíciák első szép léptei 

tisztátalan kézjel-mesék gyűlölő mesternyomok 
fordulnak a földből ki zajlások idején  
giliszták lárvák elbeszélő gyöktörzs közül 
de el is törnek mikor a duzzadó talajt 
jellemes eke friss vas szántja fel 

füst csak történni tud és felszabadulni olyan hogy 
nem teljes míg a ribizlit a völgyben le nem szedik 
a füst fel nem száll a krumplibogár a földekről 
el nem repül valahová ahol még feladata van  



a harmonikán járó kéz ad egyedül útmutatást 
az ujj a köröm rajta alatta a barnás kosz  
tudja csak hogy kell a csontmarkolattal 
a pengével a vörös szövettel a könyvekkel  
a tápanyagokkal meneteléssel helyesen bánni 

a ludak az ablakok felfedik az esemény izgalmi 
állapotát a nagygyűlések szapora légzését  
foltos üveg tollak hullása gágogás  
töri szét a kényes városi geometriát 
a tőke szivárványos tigrisét szétrágja belülről 
a krumplibogárraj  

 

 

 

 

Pásztázó 

 

Távoli, testüket nyújtóztató 

karaván-identitások, 

csépharmónia.  

A Pannon Néphadsereg utolsó 

fegyverraktára egy ősi óvoda 

L-épületében. 

 

Mikor a kényelmetlen ködök 

sűrülnek, jobb nem egy vonalban 



lépni, jobb lenni olyankor 

a terep széttartó, ideges 

rándulásának.  

 

Népi testrészek gyűrűjeként 

körbe-olvasztani az általános 

rend sárgás margarinját, 

áttetsző hullámokban elmosódni 

és elmosni a sugárutakat.  

 

Rókaszem van villanóban  

a Dunántúlt benövő erdők legmélyén. 

Az uraltság régi sztázisát ujjongó 

cseréptetők váltják.  

 

 


