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verseket. E köztes pillanatok még/már kívül,
ugyanakkor belül is vannak az életen  kérdõre vonva, egyben sajátos méltósággal ruházva
föl azt. Születés és halál életet körülölelõ kettõséhez, valamint a versek hármas, keretezõ
tagolásához hasonulva a kötet is körkörös
szerkezetben épül: külön lapon álló, az értelmezéshez viszonyítási pontokat kínáló mottók
határolják, fogják egységbe.
A Babitstól vett híres sorokban a mindenséggel azonosulni vágyó, az elsõtõl az utolsóig
mindent magában foglaló, egyszersmind önmagából kilépni, önnön börtönébõl szabadulni képtelen én lép elõ. Az egyes és a minden
látszólagos ellentmondásra megfelelve az
L. Simon kötetében megszólaló, kalandos élettörténetét mesélõ én a legfurcsább változásokról és a legkülönfélébb dolgokról számol be
gyors egymásutánban. A számos szerep, utalás, rejtett idézet, motívum  miközben a kiszámíthatatlanság kezdeti benyomása után
egyre kivehetõbb mintázatokba rendezõdik 
egyaránt átfogja a vallás, a tudomány és a mûvészet területét, a kultúra és technika szféráját, az üzleti, a politikai és a szexuális életet.
A mindezt egymásra halmozó törekvés az élet
lényegének vagy programjának fölfejtését célozza, ámde ennek során a versbeli beszélõ
(ön)azonosságát, az én határait kísértõ elbizonytalanodás is mind fokozottabban érzékelhetõ: az egyetemes igazságot megragadni vélt
tudat a szakadatlan változások dinamikájában
oldódik föl.
A verseskönyvet záró mottó Szent Lukács
evangélistától mintegy transzcendentális bizonyosságát nyújtja annak, hogy az önmaga lényegét megragadni vélt én Isten ítélõszéke
elõtt mivolta szerint mégis másnak bizonyul,
hogy az, ami legkevésbé tûnik föl az övének,
valójában talán leginkább sajátja; magyarán
hogy térben és idõben nem meghatározható
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Személyes emlékkel kezdeni fülszöveget tán
nem éppen illendõ. Mégsem szeretném elhallgatni, hogy mikor L. Simon László kötetének
néhány darabját egy fölolvasóesten volt szerencsém hallani, a közönség reakciója megoszlott  néhányan jót mulattak a versekben leírtakon, mások inkább komolynak és súlyosnak
ítélték hangütésüket. Igaz, abban nem állott
fönn szakadás, hogy a bemutatott munkák
tetszést arattak. Jómagam hol együtt mosolyogtam, nevettem a többiekkel, hol eltöprengõ és mélyebben önmagukba nézõ társaimmal
tartottam. Ingadozásom bûnös kétszínûség
lett volna? Talán gyatra mentegetõdzés csupán, mikor a kész könyv felõl visszatekintve
úgy ítélem, a versszövegek mindkét olvasói
magatartást, a föloldódást és az összpontosítást egyaránt igazolják. S hogy ennek a lehetõségnek hol lelhetõ föl az alapja, az föltehetõleg
a kötet döntõ mûvészeti-bölcseleti  vagy akár
mondjuk azt: emberi  tétjét érinti.
A dolgos hétköznapok során többségünknek jószerivel talán eszébe sem ötlenek az emberi létezésnek és életünk értelmének alapkérdései  kik is vagyunk, honnan jövünk, hová
megyünk. Aligha érdemes csodálkoznunk
ezen, hisz a válaszok óriás rengetege nemcsak
hogy minduntalan további kérdéseket szül, de
egymással szöges ellentétben álló kísérleteket
is magában foglal  az ironikustól a tragikusig
hangolt (jelen esetben: olvasói) föltételezésekig. Persze közhelyrõl beszélhetnénk, ha annak, ami a versekben történik, ez lenne a
mondanivalója. Csakhogy ez annak legföljebb
kezdete és vég(zet)e: az írást megelõzõnek-követõnek gondolt, habár az írás révén, az írásban alakot öltõ pillanat. Olyasféle keret vagy
föltétel, az írás (ön)magában hordozta kívülje, mely mintegy abroncsba fogja a folytonosan elmozdulót, avagy még inkább nehézkedési
pontját, ezáltal súlyát adja a történéseknek.
Bizonyosan nem véletlen, hogy a halál, a
föltámadás, az újjászületés eseménye átszövi a
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Én maradok: magam számára börtön,
mert én vagyok az alany és a tárgy,
jaj én vagyok az ómega s az alfa.
B. M.
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nem lokalizálható

nem lokalizálható az eredete
*
amikor elza meghalt
nem tudtam beszélgetni
egy mély kútba dobtak
majd furcsa dolog történt
nekem azonnal el kellett mennem egy világ körüli útra
tanítottam
és élveztem az életet
nem szerettem volna elõadásokat tartani
mégis ezrekhez szóltam
rettegtem de élveztem
megfenyegettem mindenkit
hogy lelövöm õket
ekkor érkeztem meg és megkérdeztem
ki adakozik nekünk
pont itt
új-zélandon vagy hol is vagyunk
ti birkák
ez különösen akkor volt fontos
amikor mellettem dolgoztak
soha nem szerettem
mégis féltékeny lettem
mindenbe beleszóltam
félbeszakítottam a munkát
azon kevesek közé tartoztam
akiket meghatott
a szerepem gyõzte meg
amit nem én éltem át
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én nem éltem át
azt hitte
mint ahogy én is hittem
hogy az emberek jobban megértik az állatokat
pedig õk nem is sütkéreznek a sikerben
semmi méltóság nincs bennem
nem hiszem hogy valaha is jelentõsebb
összeget
egyáltalán nem is érdekelt a fizikai jólét
szinte mindig fürdõruhafelsõben jártam
és rájöttem hogy az esetem
korántsem egyedi
környezetem mégis kezdte megsínyleni
perfekcionizmusom
állítólag lehetetlen dolgokat vártam el másoktól
csak az állatok érezték rajtam azt a különös feszültséget
amelytõl én is féltem
viselkedésem veszélybe sodort
aggódtak miattam
az emberekhez szokott állatok
félelmetessé tették a mindennapjaim
a szándék hogy hozzájáruljak
a tudomány fejlõdéséhez
sikertelenné tett
korom elõrehaladtával természetem még rosszabbá vált
írással és kampányszervezéssel foglalkoztam
összetartozásunk már csak a nyilvánosságnak szóló
illúzió volt
a tömegek vágyának sajátos tükrözõdése
vértócsában fekve találtak meg
éppen zenét hallgattam
tudatlan barmok öltek meg
akik nem tudtak táncolni
és büdösek voltak
még nálam is büdösebbek
*
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megreggeliztem
köszönöm szépen
nincs szükség írókra
szólt a pincér
sajt és savanyúság
pont annyi a súlya amennyi kell
büdös vagyok
meg kell fürdenem
kimosnom a seggembõl az elmúlt három nap
papírdarabjait
izgatott vagyok
állítólag mások apjára hasonlítok
gyorsan rendeltem
anyám a könnyeit pótolja
valahol befecskendezik neki
szeretnék már menni
elmennék mielõtt elfajul a dolog
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helyzete térben és idôben

helyzete térben és idõben alig meghatározható
*
nem volt köztünk semmi gond
a munkám része volt
nyereségessé tettem
elsõ osztályú
szigorúan zárt kaszinót csináltam
belõle
sohasem értettem félre
nem akartam a kezébe kerülni
reggelente történeteket meséltünk és edzettünk
közepes nehézségû súlyokat emeltünk
nem vettem tudomást a scheuermannomról sem
minden ellátó céget a kezében tartott
megállítani nem tudtam
mindenütt ott volt
és épp ez a bökkenõ
ezt a várost felülrõl kell megfogni
mikor rájöttem
egy üveg bort ittam meg
de nem játszottam el mindent
bár gazdag és tekintélyes polgár vagyok
arcul köpött
én tûrtem a megaláztatást
éreztem a jogosságát
de már fontosabb volt
õ volt a fontosabb
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túl sokat tudott
a nevemre már nem is emlékezett
lassan haladtam
de nem szivárogtathattam ki mindent
nem foglalkoztathattam félkész teóriákkal
én feltaláló vagyok
éjjel kimegyek és kettõkor becsukom a kaput
ide senki sem jöhet be
csak reggel
reggelente nézek ki
minden reggel kint ül egy padon
egy régi hangszeren játszik
pengetõs hangszeren
olvasási zavarai vannak
akárcsak nekem
a betû teste
a nagy bé izgat
semmi más nem érdekel
csak egy pocakos, kidülledõ köldökû
puha test
*
rá sem nézett a képre
pedig õ volt ott
õ volt a halott
de nem volt egyértelmû
kinek a fejébõl ömlött a vér
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mozdulatainak száma

mozdulatainak száma csak az én erõmtõl függött
*
a szavannákon éltünk
a szex alapjait akartuk elsajátítani
közben a világ harminchét országában folytattam
vizsgálatokat
az agy és a test szimmetriájával foglalkoztam
akár egy marokkói császár
nyolcszáznál több gyermeket nemzettem
éjszakáról éjszakára kutattam az eget
kimondtam a világegyetem tágulásának tételét
ûrteleszkópot építettem
és lenyûgözõ fotókat tártam a világ elé
tudásom alkalmassá tett a legképtelenebb szerepek
eljátszására
minden helyzetben megfelelõen viselkedtem
aranyláncot hordtam
gazdagnak mutattam magam
rajongóimnak a pszichológia és a szociológia új
eredményeirõl beszéltem
érettnek tûntem
és jó környéken laktam
az ajánlatokat visszautasítottam
alkalmi próbálkozásaimat a szüleim hiúsították meg
hogy a piacon maradjak
keményen dolgoztam
állítólag a tudomány nem tartott igényt
a tapasztalataimra
kísérleteim megalapozatlannak bizonyultak
a genetikailag beprogramozott vágyaim rabja lettem
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feleslegesen vagyok tudós
és felfedezõ
ha a világon másodpercenként hatmillióan
szeretkeznek
eltérõ stratégiákat alkalmaztunk
én egy anyát szerettem volna
de lassan anyagilag is független lettem
szabályos szaporodási programom többeket zavart
hiába hangoztattam
hogy a homokosok párválasztási stratégiái
heteroszexuális jegyeket mutatnak
s hogy szokásaik evolúciós szempontból
alig értelmezhetõek
az én alkalmatlanságomat bizonyították be
ekkor elhagytam dél-amerikát
és hazatértem
*
reakcióimat a számítógép segítségével
bináris számsorrá alakították
génrészletek cseréjérõl beszéltek
valaki fölém hajolt
és letörölte a vért
bevizeltem
akár egy disznó
a perzselés elõtt
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nehezen értelmezhetô

nehezen értelmezhetõ a szerepe
*
japánul beszéltem
magam sem értettem mindent
rab voltam egy nagy nyugati börtönben
végül lejutottam a folyóhoz
pánikba estem
diatómák jutottak a szervezetembe
megfulladtam
vagy csak úsztam
hogy minél messzebb kerüljek
távol a tébolyult tömegtõl
emberkísérleteket folytattam
a háziassá válás folyamata izgatott
tudni akartam mindent
kudarcaim elõl a televízióhoz menekültem
az ûrszekerek germán változatával
kábítottam magam
mikrokristályos reszelõvel lecsiszoltam
és fényesre políroztam
a körmöm
gyógyhatású olajokkal kenegettem a kezem
utam során igazi mûvészekkel is találkoztam
egyszer egészen közelrõl láttam egy költõnõt
egót fitymáló pipihúst
de az írókat nem nagyon szerettem
inkább a festõk társaságát kerestem
mert érdekelték õket a kutatásaim
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úgy éreztem eleget tudok ahhoz
hogy csillagtáncot járjak
szerzetesruhát öltöttem
végsõ célommá a halhatatlanság elérése vált
vágyamat le akartam küzdeni
de maga a küzdés vált legnagyobb vágyammá
ezt gyengeségnek találtam
porított jáde és higany keverékét vettem magamhoz
lebénultam
állandóan habzott a szám
halálom pillanatában is gázokat termeltem
de szerencsére még idõben sikerült
kristálydugókkal lezárni a testnyílásaim
hirtelen újra világra jöttem
megfogadtam
soha többé nem eszem böfögést okozó gyökereket
valóságot akartam teremteni a mítoszokból
megszabadulni a terheimtõl
fáradozásom nem volt hiábavaló
hiszen varázsló vagyok
jós és vallási vezetõ egy személyben
ondómban levõ életenergiám
azonban nem tudtam rendesen szabályozni
állandóan ejakulációm volt
mesterem megtagadott
a császár elé mentem
s hogy szégyenem eltakarjam
ágyasaim szoknyájába szárított halat rejtettem
paranoiában és megalomániában szenvedtem
rájöttem
õseim nem az utódok javát akarják
ezért védekeznem kellett
álcáztam magam
és újra a kutatószobámba menekültem
*
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látszatra valamennyi hernyó egyforma
most október eleje van
dél-afrikában ez tavasznak számít
ragacsos nektárt nyalogatok
elûzöm az ártó szándékú rovarokat
fejem rothadó bõrdarabra hasonlít
hamarosan elpusztulok
bûzlök
akár egy csillag alakú dögvirág
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némiképp változott

némiképp változott az állapota
*
a szabványosítás veszélyeirõl írtam tanulmányt
amikor találkoztunk
átfogott a lábával
megbasztam
a tanítója lettem
az lett belõle
amire vágyott
franciául beszéltem
a perverz gyönyör megöli a normálisat
az ablaknál ültünk
a parasztokat vasvillával a falhoz szegezték
szánalmat éreztem
de próbáltam átérezni azt a kéjt
hogy valamit csak azért csinálnak végig
mert megtehetik
a középpontból kiinduló vonal
kezdetben dél felé tart
majd irányt vált
mindez akciók
romantika és cselszövés keveréke
turisztikai látványosság
egy darabig amerikában éltem
ûrkutatóként dolgoztam
názáretbe küldtek
ahol idegenekkel találkoztam
állítólag õk látták az égen jézust
gagarin tévedett
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egy idõben az érzékelés folyamatát vizsgáltam
a lovas eltakarja a fát
a fa is a lovat
a navahók földjén jártam
sajnos a nyelvükben nem szerepel a mûvész szó
ezért sámánnak neveztettem magam
így tudtam a legkönnyebben megértetni
életem értelmét
*
merülés közben polip tapadt az arcomra
vajon mennyi az eszmei értéke
lélegzetem elakadt
valakinek mégiscsak harcolnia kell
ich bin mein körper
mein körper ist für sich
wie das all für sich ist
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lassan átalakult

lassan átalakult a szerkezete
*
kóborlásaim alatt beszerzett
ízületi bántalmaimra
egy kakasviadalon elpusztult állatot
kellett megennem
állítólag kezelésekre jártam
a szívemet vizsgálgatták
ekkor még igazi tudós voltam
az elme kutatója
zenész és performer
egyszer egy egész koncerttermet akartam hangszerré
alakítani
pácienseim épségére gondosan ügyeltem
a fejüket vertem
és üvöltözve követeltem
hogy asszociáljanak
a neuronelmélet kidolgozása után
a mentális aktivitás értelmezésével foglalkoztam
munkám során képtelen voltam döntéseket hozni
így vizsgálatom kiterjedt a saját elfojtásaimra is
egy szomszédos országbeli tudóssal
a nazális reflex neurózisáról
és a saját perverzióimról leveleztem
egy idõben óceánia valamelyik eldugott szigetén éltem
ahol a bennszülöttek meghámozzák az idegeneket
egy hatalmas bozótvágó késsel a fejüktõl lefele
haladva
arasznyi szélességben fejtik le a bõrt
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okádtam ettõl a barbárságtól
pedig az emberhámozás a kulturális sokszínûség része
gyengeségem miatt
folyamatosan felülvizsgálták a nézeteimet
álmaimban egy kifinomult rasszistának tartott
hábermasz nevû fehér férfival verekedtem
majd fejbe lõttem
belsõ sérüléseirõl röntgenképeket készítettem
apró pöttyök száza jelezte a sörétek helyét
szenvedéseim napjaiban
munkatársaim cinikus közönyt mutattak
tigrisbalzsamot kentek az orromba
kávéházba jártam
ahol két idõs férfi a munkámat elemezte
rájöttek arra hogy mindent abba kell hagyni:
a mûvészetnek ne legyenek korlátai 
se ütem se vonal se szín
vagyis az a mûvészet amit az ember gondol
és ha nem gondol semmit az is mûvészet 
ennyit bajszról
hábermaszról
kárloszról
a tigrisbalzsamról
és a többiekrõl is
*
szép állatokat láttam a mezõn
nekem perszonális kapcsolatom van istennel
aztán hirtelen rám jött a fosás
és egészen lassan átázott az új bársonygatyám

20

hirtelen megmozdult

hirtelen megmozdult a szeme
*
napok óta feküdtem
tudományos munkásságom
korai idõszakának emlékképei gyötörtek
régészeti kutatásaim során
egyszer egy marék végbélkúpot találtam
egy megfejthetetlen feliratú régi
agyagcserépben
az elsõ lépés
a világ természetes megértése
gondoltam rágás közben
afrikai utazásaim során
alaptalanul megvádoltak
állítólag egy tucat nõn alkalmaztam a gudniint
hiába bizonygattam
egyetlen nõt sem metéltem körül
csak a sunnát kedvelem
ami nem gátolja a klitorális orgazmust
lefogtak
elavultnak kikiáltott módszereimért megbüntettek
végtagjaimat tõbõl levágták
elvették a nagyítómat
és a müller-féle klinikai recipe könyvemet
õszinte voltam
mert a lányok közt akartam maradni
de védtelen özvegyekkel találkoztam
õk sosem hallottak az infibulációról
pedig évtizedeket töltöttek
egy tvinpíksz nevû kisvárosban az egyenlítõ mentén
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egy ilyen találkozás alkalmával írni kezdtem
grafológus barátaim szerint
betûim határozottságról tanúskodtak
ezért késõbb részt vállaltam
a hold és a mars felparcellázásában
a jövõben tett utazásaim meggyõztek arról
hogy az ufókutatók próféciái
valóban az emberi tudat feletti
éntudat nélküli tudattal folytatott kommunikáció
lenyomatának fragmentumai
a probléma megközelítésekor
dilettáns kutatók szellemvilágról beszéltek
leegyszerûsítve ezzel az információközvetítés
e sajátos formáját
hiába bizonygattam
hogy a más tudatokkal való közvetlen
kapcsolatteremtésnek
a spirituális állapota megtanulható
rövidebb ideig tartó elmezavaraim
rendszeresen visszatértek
ilyenkor félretoltam az elmúlt évtizedek
aprólékos kutatómunkájának eredményeit
idegenekkel történt beszélgetéseim hatására
figyelmem a bioenergetika és a bioinformatika felé
fordult
ezért egy vejmár nevû kisvárosba utaztam
majd átruccantam
buhhenváldba
ahol már többen végeztek hasonló vizsgálatokat
itt azonban szembesülnöm kellett a legújabb kori
barbarizmussal
megfutamodtam
s visszamentem a kisvárosba
ahol egy híres ásvány- és kõzetgyûjtõvel találkoztam
aki annyira ismertté vált
hogy még egy ásványt is elneveztek róla
gõtitnek

22

állítólag írt is mindenféle fontos és kevésbé lényeges
dolgot
nekem a stabilitásról beszélt
mert politikus is volt
de engem ekkor már a képzõmûvészet érdekelt
egy vitatkozásunk alkalmával szembesítettem azzal
hogy a bauhaus bölcsõjében él
de csak nézett rám
s a külföldi cégekrõl és a tõkeáramlásról értekezett
valamint a mûvészet áruvá válásáról
ekkor felkeltem
*
egy reggel kiestem az ablakon
fûzöld foltok éktelenkedtek
a fehér nadrágomon
felkészületlenül ért
ez az utazás
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váratlanul kiderült

váratlanul kiderült a feladata
*
az ember a természeti csapásokat
gyakran a vég kezdetének tekinti
én piramist építettem
meg akartam szabadulni a halál és
az újjászületés végtelen körforgásától
hogy hihessek a végpont felé haladó világban
és isten haragjában
az utóbbi években az erõszak vizsgálatával foglalkoztam
beléptetõrendszereket
és tûzfalakat dolgoztam ki
koktélokat kevertem
de egy hibás paszvörd miatt el kellett hagynom az
állomáshelyem
internáltak és ápgrédeltek
azóta utazásaim során egy turul és egy griff õrzi az
álmomat
szociálisan érzékenyebb lettem
a boldogság érzete az élet értelme
vallottam akkor
s vallomásaimat a technikai fejletlenség miatt
tanítványaim nagyapám régi írógépén rögzítették
valaki más országa volt a mienk
emeletes házakkal és kis nyaralókkal
ahol a férfiaknak nincs felesége
és a gyerekek úgy énekelnek
mint a csalogány

24

elégedett vagyok
erõs a lelkem
a belsõ nyugalmam
elektronikus jelekkel védem
elõjegyezték az új szemem
újra kutatni vágytam
feltérképezni távoli világokat
megkeresni a karatecsippem
kõkriptába zárt lelkét
telepatikus és telekinetikus erõm miatt sokan
veszélyesnek tartottak
megmûtöttek
felnyitották a fejem
egy idõre mindenem elvették
de nem vesztettem el a hatalmam
csak a nagy érzelmi viharokat nem bírom
ilyenkor semmi sem igaz
de minden megengedett
egy egészséges emberi lény mellett akartam feküdni
trombitálni kezdtem
tudományos karrieremet zeneire akartam cserélni
dallamokat jegyeztem le egy kottás füzetbe
pszichologizáló tanulmányokat írtam
a tibeti zenérõl
marékszámra dobáltam magamba szpídet
s évekig inasként dolgoztam egy keleti bazárban
a hit és a tudomány elválaszthatatlan
ezt véstem egy kõtáblába
mikor szerelemes lettem a második feleségembe
felépülésem érdekében kolostorba vonultam
ápolóimmal az arisztokrata mûvészet problémáiról
társalogtam
aggályaimat jeleztem az illetékeseknek
de csak a vizsgálat lezárása után válaszoltak
a hazai mûvészettörténet elfelejtkezett rólam
miközben én már párizsban báboztam
iskolát alapítottam
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és egy röhögõ törpét követtem
akivel szétbaszott zsidó kurvák seggérõl készítettünk
gipszlenyomatokat
stílust és technikát váltottam
õsi szõtteseim
indiai tudományos kutatásaim emlékeit dolgozták fel
ráadásul
szerda esténként
nõ voltam
és a vasárnapi matinék idejére
lombszoknyát húztam
díjakat nyertem
jellemem tisztasága
politikusi alkatom és kompromisszumkészségem
korunk legnagyobbjai közé emelt
s életem derekán felavatták
daliás termetem elsõ monumentális emlékmûvét
lehetõséget kaptam saját társulatom megszervezésére
saját életemrõl írtam darabot
de képzeletem szabadjára engedése
problémák sorát generálta
ezért mûvem megszabadítottam
a dekadens improvizatív elemektõl
*
a bársony ráncai kisimultak
a festékfoltok eltûntek
a formák torzulásai
alig észrevehetõvé váltak
már a szar szagát sem érzem
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hallgatásom okát

hallgatásom okát nem mondhattam el
*
szemem sárgasága veszélyes betegségemrõl árulkodott
így nehezen kaptam állást komoly akadémiai
intézetekben
kommunisták és pszeudokommunisták között
buddhista lettem
ötévente adtam magamnak egy fontos díjat
pásztor alakjában istenként ereszkedtem a folyó mellé
mészfüvek illatát ittam
és szanszkritul szavaltam
izgatásért újra börtönbe zártak
ahol verseket fordítottam
latinból
magyarból
törökbõl
és németbõl
megtanultam tizennégy cigány nyelvjárást is
cellatársam kutyafejeket tetovált
a karomra
és a szárnyaimra
intoleráns és antiszemita félvér istenekkel
találkoztam
ültek a hegytetõn
szotyiztak
egyszer az egyikük engem is leköpött
az utcán
mert nem hittem a megváltás erejében
sem az örök boldogságban
sem a szeretet erejében
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mert én tudós vagyok s feltaláló
kutató
felfedezõ
s szabad elme
individuum
vagy valami hasonló betegség
kóros elváltozás
kelés
seb
évekkel ezelõtt tagja lettem
a nemzetközi bálnabizottságnak
a disznódelfinekkel
majd a hektordelfinekkel foglalkoztam
sajátos hangjaik megismerése
a füttyeik megtanulása után
kommunikáltam is velük
én voltam az egyetlen bálnául tudó ember a földön
ennek a sajátos õstudásnak a birtokosa
párosodni is próbáltam velük
de erre nem voltunk beprogramozva
én csak az õsi
fogakkal rendelkezõ cetek násztáncát ismertem
sokáig planktonokat ettem
reggeltõl estig úsztam
sajtókonferenciákra jártam
ültem és hallgattam
mellettem egy közíró kómába esett
ezért áldozatot mutattam be istennek
faxon küldtem át neki
új belépési kódot kaptam
bezárkóztam
egy üres szobában
a fal mentén haladva
körbe-körbe üldöztem egy sorozatgyilkost
majd levágtam a lábam
és sávot váltottam
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isten keresése
alkotói válságot okozott
nem írtam
nem festettem
félig kidolgozott installációim
alkotóelemeit szanaszét szórtam
testrészek vettek körül
megtaláltam az ötös számút
egy szike állt a kezembe
mezítelenül ültünk az ebédhez
videóztunk
húslevest ettem
csigatésztával
*
hazamentem
anyám elkeseredetten néz
apám elkeseredetten néz
feleségem elkeseredetten néz
testvéreim és gyermekeim elkeseredetten néznek
én is elkeseredetten nézek
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akaratom ellenére

akaratom ellenére ereszkedni kezdtem
*
egy tengeralattjárón dolgoztam
elsõ munkanapomon átalakítottam a szonárhelyiséget
kivívtam feletteseim elismerését
ám hamarosan kiderült életem igazi célja és értelme
klausztrofóbiát színleltem
koporsóval álmodtam
csak így akadályozhattam meg vallási programom
titkos letöltését
éppen jó idõ van az utazáshoz
különleges érzés ez
olajat és gyertyát cseréltem
mértem a köridõket
mert szépségkirálynõ akartam lenni
ekkor már csak az éltetett
hogy a kifutón fotózzanak
s címlapra kerüljek
emlékeztem a jövõre
írógéppel írtam jelentéseket az ufókról
fedélzetükön végzett legújabb tudományos kutatásaim során
fetisisztákat vizsgáltam
a fröccsenéscsoporttal dolgoztam
bogarakat tapostunk szét
és elélveztünk
cipõfetisiszták elõjátékait
a függõség kialakulását
a rögeszmévé válás folyamatát elemeztem
a szexualitás kreatív kifejezési módjait kerestem
a gumi- és a latexfetisizmus
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bennem is vágyat ébresztett
minden esõkabáttól és mûanyag kvarcórától lázba
jöttem
ez most rövid volt
jegyezte meg valaki
miközben kihúzta a kábelt
és sebhintõport szórt a csatlakozási pontra
*
reggelente gyalog megyek a munkahelyemre
fáradtan
serkentõk nélkül
anyámra gondolok
s a szomszéd kutyájára
aztán hazamegyek
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határozott mozdulatokkal

határozott mozdulatokkal összekevertem valamivel
*
a felejtés a kreativitás kulcsa
sót és borsot tettem hozzá
lenyeltem
a hatására nem emlékszem
mindent töröltem
családom védelme érdekében
álnevet vettem fel
nem akartam mást
mint sok pénzt keresni
egy kis nyugodt helyet
a világtól elzárva
könyvtárral és laboratóriummal
tanítványaim késõbb a szememre vetették
hogy életem e nehéz szakaszában
azt mondtam
épeszû ember nem lesz sem politikus
sem hadvezér
sem pap
sem költõ
kizárólag orvos
a bágyadt lelkek
és megfáradt testek gyógyítója
(vagy alkimista
esetleg hajóskapitány)
a szembesítés nem hozott eredményt
töredezettségmentesítettem magam
s közben átstrukturáltam a rendszert
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az egész univerzumot
így az értelmezési pontok szabad vegyértékekké
váltak
ölelésem halálos volt
a hangom fekélyeket fakasztott
pillantásom nyomán égési sebek keletkeztek
a vallási õrületnek köszönhetõen
taktikám bevált
ekkor kitisztult a látásom
visszatértem híveimhez
átugrottam az idõt
s a jövõben a szólásszabadságért dolgoztam
fellebbezésem nyomán megsemmisítették
a bíróságokat
a bírságokat
a szabadság alkotmányos jogáról szóló
valamennyi értelmetlen kiadványt
cenzust vezettettem be a választásokon
a nagykorúság feltételévé
a 123,57 pontos intelligenciahányadost tettem
és a normális dolgokhoz való abnormális vonzódást
ekkor hasba lõttek
lebénultam
a fehér felsõbbrendûségért küzdöttem
kiborultam a fekete nõk látványától
meg a sárgákétól is
a vallásban kerestem megnyugvást
imádkoztam
minden pátosz nélkül kerestem a szót
azt az egyetlen szót
és istent
aki van
létezik
egyre fárasztóbb utazásaim elõl
a családomhoz menekültem
vissza az idõben
egy másik állományba
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ahol újra találkoztam kamaszodó fiammal
aki szerint a család
a cenzor trágár szinonimája
nevelési kudarcaim miatt pályát és nemet váltottam
újságíró lettem
vagy újságírónõ
és tévébemondó
vagy tévébemondónõ
s közben titokban a nettelevíziózás úttörõjévé váltam
strómanom segítségével világelsõvé fejlesztett
új óriásvállalatom lehetõvé tette
hogy megint önmagam legyek
elõvehettem a kelta papruhám
bemutattam áldozatomat
rituális szertartásaink közben
a legmodernebb mikrocsipeket vertük szét
kalapáccsal
az oltár kövén
ekkor figyeltem fel a szentély közelében élõ
szarvascsordára
vadászni kezdtem
még nem volt puskánk
ezért a sziklaperemnek hajtottuk az állatokat
megalapítottuk a gímszarvasrendet
de kihaltunk
hiába imádkoztunk a védõszentünkhöz
hiába szedtünk vitaminokat
hiába (v)ettünk szünetmentes tápot
évtizedekkel késõbb részt vettem
sírjaink régészeti feltárásában
szakértõi véleményem
új irányokat adott a történelemtudománynak
felfedeztem egy õskeresztény temetõt
csupa nõi koponyával
lekerekített állkapcsokkal
koponyalékelésre utaló lyukakkal
és memóriabõvítõ interfészekkel
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hetek óta nem esett az esõ
abbahagytam a munkát
napoztunk
s elméláztunk a régi idõk emlékképein
lerajzoltam mindent
elporladt csontjaimat magammal vittem
sebeimet bekötöztem
és új életet kezdtem
*
délben
fájdalmat éreztem
nem értettem az üzenetet
szerettem volna pihenni
határozottságomat tétovázásra cserélni
utamon visszafordulni
és eljutni
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feltûnôen elindult

feltûnõen elindult valamerre
*
a háttérbõl figyeltem
meglestem
a táncát
bokája kecses ívét
egy pillanat alatt lett világhírû
miként magam is
nyüzsögtek körülöttünk a paparazzik
sosem értettem
miért érdekes egy tudós magánélete
akit csak a hosszúszárnyú bálnák
titokzatos éneke érdekel
a környéken laktam
a háttérbõl letölthetõ keretek között
életmódkutatással foglalkoztam
a himalája óriásait tanulmányoztam
õk lopták el az ég egy darabját
a kasmíri kék zafír alapanyagát
indiába költöztem
a maharadzsa kincstárnoka
és udvari ékszerésze lettem
muzulmán vallásom miatt
azonban korán elüldöztek
titkos zafírgyûjteményem
egy denevérbarlangba rejtettem
ahol mindent félméteres ürülék borított
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új munkahelyemen
halottak feltámasztását kíséreltem meg
múmiákat klónoztunk
áldozatokat mutattunk be
új hadseregem 540 ezer fõt számlált
katonáim sokáig kitartottak mellettem
elõször akkor csalódtak bennem
mikor nem fogott rajtam sem a golyó
sem a kard
halhatatlanságomat nem tudtam titkolni
s rejtett kincsem híre
katonai kudarcomhoz vezetett
a háború beszüntetéséért harcoltam
inkognitóban a békéért küzdõk táborához sodródtam
statáriumot állítottunk fel
személyes kivégzõosztagom elé küldtem mindenkit
aki elutasította a béke lehetõségét
közben megnõsültem
hét fiam született egyszerre
termékenységünk lelki örömöt
okozott családi környezetünknek
de én csak a fürdetést élveztem
azt a disznóvágáshoz hasonló rituálét
ahogy a kellékeket sorba raktuk a pelenkázón
miként a késeket és a bárdokat a teknõk mellett
megjártam a polgárháborút
lebombázott házak sorát
és szétégett emberek tömegét láttam
egy elnyûtt kabátban jártam a várost
tetteimet életemben elõször
határozottan a sötét erõk irányították
élet és halál között lebegtem
ami adottságaimat tekintve
kegyelmi állapotnak tûnt
valaki csinált egy fényképet rólam
egy dagerrotípiát
mindmáig ez az egyetlen hiteles portrém
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ez látható minden iskola falán
tankönyvben
és templomban
fekete inget húztam a barnára
politikailag korrekt eszméket hirdettem
újra elnyertem a tömegek kegyét
anyám ekkor lett öngyilkos
kitaszított
elkárhozott lelke figyelmeztetett
ideológiáim ürességére
az ideológia fölöslegességére
az erkölcs
az erkölcsbõl fakadó általános értékrend fontosságára
isten nagyságára
a szélsõséges körülmények túlélésének lehetõségeire
a jövõ kiszámíthatatlanságára
ebben az idõben állandóan bõrcsizmát viseltem
szolgáimat nyakukra kötött láncon vezették elém
titokban féltem és szégyenkeztem
ugyanakkor a félelem és a szégyen örömmel töltött el
hogy mégsem váltam teljesen gátlástalanná
hosszú és nehéz volt ez az út
de tévelygéseim után újra megtaláltam
a helyes irányt
*
ma este tojásos rántottát tett elém a nejem
tegnap nokedlit ettem
minden íz anyámra emlékeztet
az is
ami nem hasonlít semmire
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felelôsségem teljes tudatában

felelõsségem teljes tudatában kijelentkeztem
*
így nehezen kaptam állást komoly akadémiai
intézetekben
már
nem lokalizálható
semmi sem
gondoltam
a természetet ugyan zárt rendszernek fogtam fel
és a pozitív filozófiáról tartottam tanfolyamot
rá kellett döbbennem
a kozmikus világrend hiányára
és az emberiség hitét megrengetõ
evolúcióelméletem hibáira
ezért újra elutaztam
a bálsoj színház melletti szállodában
hullafáradtan elaludtam
mindenütt poloskákat gyanítottam
nem sokkal a halálom elõtt
még egyszer utoljára
lefényképezkedtem
tekintetemben
valami reménytelen várakozás tükrözõdött 
talán korán haltam meg
még a haláltusám is provokáció volt
amiközben prokofjevre gondoltam
aki szándékosan egy napon hunyt el sztálinnal
krisztus után
1920 évvel
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egy reggel
kinéztem az ablakon
a gyorsvonatot láthattam
amelyen utazni fogok
amely megtévesztésig hasonlít a zongoránkra
amelyre megtévesztésig hasonlít a zongoránk
eszembe jutottak szülõföldem régen elfelejtett értékei
és a pompa
mely gyermekkoromban körülvett
a fapisztoly
amit apám faragott
a biztonság
amelyet a kiváló fejlesztõi környezetnek köszönhettem
a stabil operációs rendszernek
amely az egész keringésemet meghatározta
amely a munkatábor alatt is
erõt adott
késõbb az ellenségeim
és a barátaim is
számos ismerõs és ismeretlen
kutatott utánam
végignéztek minden dns-mintát
de nem találták meg
az életbe kódolt kirakós játék
elemeit
én sejtelmesen mosolyogtam
kivételesen magam elé néztem
és észrevétlenül megérkeztem
*
minden megváltozott az elmúlt években
szüleim fakuló képe
a hálószoba falán
gyermekeim mosolya
de még
a vasárnap déli ebéd is
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