
Gyermekportré

Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép
amit bölcsõ után az apja otthagyott
a virágok között ha megnõ az erõtér
és szétröpíti majd a jövõ századot

kis seggét bökködik piros fehér virágok
szemében tükrözik a felnõtt rémálmot
ölében tartja csak az apját marcipánból
aki még nála is gyermekebb kicsinyebb

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált
ragyogva húztak el a Liberátorok 
õk dobták lefele a robbanó babát
mit késõbb a gyerek magához szorított

de közben csak figyelt szúrós szemöldökével
mikor jön apja el a csõszkunyhóból érte
mérföld-csizmáival õhozzá mikor ér el
kezeibõl hogy a felnõtt babát kitépje

a dög felnõtteket ezerkilencszáznegyven
négy jéghideg nyarán Zamárdin úgy utáltuk
mi is hogy magam is kinyújtottam a nyelvem
mikor otthagytak a háborúban utánuk

akkor már jött loholt a tarlón át az apja
ölébõl a babát hogy végre kivegye
de fölrobbant ahogy megállt egy pillanatra
szikrázva szálltak el ketten a semmibe.
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Henri Rousseau (1844–1910)
Gyermekportré 1905 körül
Musée de l’Orangerie, 67x52 cm

Túlvilági extázis



Kutya

Végsõkig elszánt õrület jellemzi ezt a rajzot
ahogyan ugat ez az eb kit egy leány felajzott
pedig csak éppen elhaladt talán nem is maradt ott
de közben mint a szarvasok csak bõgtek a harangok

épp kilencéves lehetett Van Gogh mikor lerajzolta
egy ilyen megveszett ebet kinek a szája habzott 
a megfeszített õrület dühében a haragtól
épp kilencéves lehetett de zúgtak a harangok

Van Gogh aztán már sose lett aki itt kiskorában volt
aki maga lett az az eb ki életéért harcolt
pedig csak egy lányt szeretett ki éppen arra tartott
nem lett volna sose beteg ha némák a harangok.
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Vincent van Gogh (1853–1890)
Kutya

olaj, vászon, 80x101 cm

Túlvilági extázis



Merzbild.P

Végül összedõl minden ami van
az emberiség absztrakt kártyavára
és hirdeti szerelmes-boldogan
hogy mindahányan menjünk a csudába
hiszen a mûvészet csak pótvilág
az igazi a has a hús a fallosz
és elérkezik mint egy kisdiák
a számtalanszor megtapintott falhoz
hol be van zárva az emberiség
ahogy a kalauz a villamosba
amin se ablak se ajtó se fék
de utasait folyton viszi-hozza
miközben áll bár állva is mozog
csak be van tolva egy üveg-remízbe
hol a nagynéném Lujza dolgozott
ki takarított de nem élt meg így se
kit megszöktetett Lopich Alajos
a lány akkor még tizenöt éves sem volt
de kapott valami irtózatos
ütést egyszerre rászakadt a sírbolt
és abban utazott ide-oda
mit a nagyapám Carolina Habsburg
hercegnõtõl vásárolt akkora
pénzért mi még a tejiparban sem volt
miben az öreg úgy küzdött se Pesten
de talán nem volt Bécsben sem magában
Lujza be volt csak zárva-szerelemben
a sírban egy hatalmas kõszobában
és ezt nem tudta feltárni soha
és mi se tudtuk kinyitni kivûlrõl
ötvenkét éve bezárták oda
azt hallom néha hogy ma is dörömböl.
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Kurt Schwitters (1887–1948)
Merzbild.P 

tulajdon

Túlvilági extázis



Kitátott szájú öregember
(Szent Jeromos)

Apám üvöltött mint a sárkány
a kíméletlen égen át
miközben büntetése várt rám
el is múlott az ifjúság.

Orosz fogságból érkezett meg
kezébe hozta a bocskorát
amibe három éve elment
– én úgy éreztem nincs tovább.

Mindenütt rossz de legjobb otthon
én azt találtam mondani
ami úgy hangzott mint a bon mot
a régi rákosfalvai

szobában ahol állt a tûzhely
a sarokban éveken át
az embert nem tudja mi ûzi el
de elûzött az ifjúság
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Apám maga volt az Isten
én játszottam el a Fiút
a Szentlélek meg hálóingben 
éppen anyámba szorult

Senkit soha úgy nem szerettem
ahogyan õ kettõjüket
számomra õk voltak az Isten
és mindenki másra süket

s voltaképp idióta voltam
s támolyogtam a téren át
húsz évig magamba omoltam
és elmúlott az ifjúság.

mert õket visszatérve holtan
találtam hogy nincsenek
rádöbbentem öregkoromban
hogy nincsenek is istenek.
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Leonardo da Vinci (1452–1519)
Kitátott szájú öregember (Szent Jeromos)  

tulajdon

Túlvilági extázis




