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Carpe diem

Az elmúlt héten ketten is megkérdezték, hogy mi lesz az Apok-
riffal a jövőben. Ez már csak azért is sok, mert ilyesmin nem szokás 
gondolkozni merni. E kérdés elől a túlságosan is átlátszó megnyug-
tató feleleten kívül legfeljebb hebegéssel lehet kitérni. Mi lesz az 
Apokriffal? Talán az, mint az összes többi hasonló lappal. Az, hogy 
észrevétlenül a feledésbe bukik, éppolyan valószínű, mint hogy 
száz évig fenn áll, és üstökösként világítja be a horizontot. Enyhe 
túlzással. Az Apokrif is csak olyan carpediemlap, mint sorstársai; 
addig él, amíg van, aki eléggé túlbuzgó ahhoz, hogy csinálja. Az 
Apokrif szerencséjére egyelőre van négy ilyen balek is. És ez mai 
szemmel már soknak tűnik. Talán túl kevés balek van manapság.

2009 igazán ünnepi év. Az Apokrif idén 1 éves. Első számunk 
tavaly áprilisban jelent meg. Egy kerek éve szolgáljuk rendület-
len odaadással és felelősségtudattal olvasóink egyre bővülő tábo-
rát. Ötödik számunkat dobjuk piacra éppen. Havonta több felolva-
sást tartunk, és az Apokrif Online elérte a 6000-es látogatottságot. 
Hogy még vannak, akik fogékonyak az irodalom iránt, akik az ár-
ral szemben úszva is próbálják tartani a kultúra roskatag bástyáit, 
olvasóink és hallgatóink számából kiderült. Köszönjük.

A következő évadban, mikor az évi rendes szünetből visszaté-
rünk, legalább ilyen elszántsággal fogjuk folytatni, amit elkezd-
tünk. Szeptemberben több különleges – és tán szokatlan – újdon-
sággal rukkolunk majd elő. Anélkül, hogy bármilyen csattanót le-
lőnénk, annyit mindenesetre borírékolhatunk, hogy hamarosan az 
Apokrif nagyratörése eddig nem látott méreteket ölt.

Kellemes nyarat és izgulást kívánunk minden felcsigázott Olva-
sónknak,

a szerkesztők



Düledezés

belemászik
belemászik a pofádba a semmi
és megköt
mint rosszul tapasztott hasonlatok
düledező szerelmesverseken
majd lepöccen
egy egész élet összes kiszáradt zérómorfémája
esik le így, hogy kitudjahol álljon meg
éveken át elkísér
hugodnak nővérednek kereszteled
becézed barátságnak szerelemnek
ézes tilutott dzsimilcsnek
pygmalionként formázgatod
majd alkalmanként át-átszobrod
pillantásaiddal simogatod míg
alszik eszik fecseg és piheg
sejtmozgásokkal cirógatod
magad mélyére rejted
és megszokod
már vantában feltűnik, hogy rég nincs
és mire nincsne már túl nagy erővel kéne 
vágyni a vágyást
és bár
tetőtől talpig szakadva
jobbhíján csontigbőrig áthatódva
utána repedsz percenként
bár átsajog még a retinádon
szakrális sziluettje
bár visszaviszket még néhány vizenyős
rémlés

illenék már rájönni hogy nem is hiányzik

5

Nyerges Gábor Ádám



6

Nyerges Gábor Ádám

Helyi érzéstelenítés
felettes ének

Maár Írisznek hálás köszönettel
a készen kapott sorért

mint akit beoltottak ellene
de azért még egy kevés kellene
a boldogsághoz
(=hogy legalább alulról karcolja az origót
amolyan voltezmégígyse flörtképpen)
és mindenféle Felettes Ének
ordibálnak vele
hogy így járok ha föltépem
a jólszituált sebeket
hogy akkor minden de minden elered
és ha lenne még aki simogassa 
a hátrahagyott hegeket
hát ne csodálkozz ha visszaköltözik beléd
egy rím
valakire



Hyeros Gamos
szekszuális helyzetdal 

ELŐJÁTÉK

Régen azért kivette a protkóját,
mielőtt harapdált, a realitás.
Nem szóltál, hogy nem izgat fel
vagy most, hogy fájt.
Végülis honnan tudnád, mit érzel iránta,
ha egyszer béna vagy
nyaktól mind a két irányba.

AKTUS

Onnan tudod, hogy nem stimmel,
hogy a poén jól sült el.

AKTUS UTÁN TÍZ PERCCEL

Az Univerzális Görcsesség szerint 
úgy vagyunk mi a világban
mint víz a halban
beszív, de tövig és teljesen
a lényeget megtartja 
majd kiprésel valamit
az meg úgy áll ott (minden lehetséges értelemben)
tétovatűnő per ottfelejtett vigyorral
a hirtelen feltámadott nagy kussban
mint fasz mondják a hideg vízben
mint hideg víz egy metaforikus (hasonlatikus) halban
vagy mint hasonlatikus hal
némi hasonlatikus vízben
ésatöbbi ésat
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Palágyi László

reflex

egyetlen saját gesztusom
amikor mutatóujjam az ideg
meg-megrángatja egy ideig
nem csak mutatvány vagyok
az őszinteségbe ki-kirándulok

azt akarom egyedül hogy
a szám ne személy legyen
hogy ne csüngjenek rajta
naprakészen a mondatok
kicsit egyeztetni akarok

az első készség kiváltképpen
igazán katatón
de ha szándékosan az is
aztán és nem éppen, mert
beszennyezi az előidézem

földalatti napfelkelte

a nap hunyorogva 
új festménybe kezdett
s mint amikor megérzik a fényt 
a gyökerek,
az ásító síneken megáll
majd kitárja ajtait 
a párizsi metró



Palágyi László
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Rímtan

a rím nem egy kifordított galamb szárnyai
hanem két összeakadt tekintet
a valósággá képzelt ölelés

hogy a világ – ha szörnyen is – emberszabású 
csak a zápor felelheti a könnyekre

hát legyen a rímpár ajándék
hiszen nap mint nap 
annyit félbe-hagynak

de legyen a költő bárki, akár Paul Celan,
amit nem írnak csak megkeresnek
az törékeny, mint a porcelán





Szerelmy András
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Gyerekesség

J. Márta, nyugdíjas minden héten – pénteken vagy szombaton – 
elmegy a közeli áruház élelmiszer részlegébe, és az áruházi kocsi-
val – mint a gyerekek – elképesztő sebességgel körbe-körbe rohan-
gászik.

Különös rutinjára nincs magyarázat, utána ő is csak úgy viselke-
dik, mint a többi vásárló; tejet, kenyeret vesz, húsz deka parizert, 
újságot, egy csomag cigit, aztán hazavillamosozik.

Relativitás

1.
Ifjabb Bakk János – az ifjabb megkülönböztetés teljesen felesle-

ges, mert id. Bakk János már tíz éve meghalt, de ifjabb Bakk any-
nyira megkedvelte az „ifjabb” kitételt, hogy nem engedett – pon-
tos, rendszerető ember volt, aki szereti az egyszerű, lényegre törő 
megoldásokat. Ősszel például, az óraátállításnál fogta magát és le-
fekvés előtt beállította a vekkert háromra, hogy majd akkor előreál-
lítsa egy órával korábbra.

Ez meg is történt, éjjel háromkor felriadt, pár percig gondolko-
zott, hogy miért is, majd homlokára csapva felkelt, bekapcsolta a 
lámpát, előreállította az órát, majd mint aki jól végezte dolgát, visz-
szafeküdt és elaludt.

Az óra háromkor megint csöngött.
Bakk János újfent felriadt, megint gondolkozott egy sort, majd 

elmosolyodott, odasétált az órához és megint előre állította egy 
órával.



Szerelmy András

Egy óra múlva Bakk megint csöngetésre ébredt…

2.
Reggel a szomszédok – a papírvékony falak miatt – figyelmesek 

lettek a Bakk János lakásából hallatszó furcsa rutinra. Vekkercsör-
gés, pár másodperc múlva abbamarad, pár perc halk szöszmötölés, 
aztán egy óra múlva mindez megismétlődik.

Délelőtt tízkor az egyik szomszéd – Békei Antal, nyolcvanéves, 
nyugdíjas bácsika – bekopogott Bakkhoz, hogy mit történt, de vá-
laszt nem kapott.

A rutin folytatódott egészen este hatig, amikor a szomszédok kö-
zös döntés alapján kihívták a mentőket. Mivel a hosszas kopogta-
tásra válasz most sem érkezett, rövid mérlegelés után rátörték az 
ajtót Bakk Jánosra, s mivel épp egész óra volt, rögtön meg is figyel-
hették, amint Bakk – most már alig eszméleténél, mint egy alvajá-
ró – felriad, morog valamit, elnyomja a vekkert, félálomban forgat-
ja, előreállítja egy órával és visszahanyatlik az ágyra.

Ennyi elég volt. Az egyik nagydarab, marcona mentős felkapta a 
beteget, ráfektette a hordágyra, és már vitték is le a kocsihoz. Nem 
szirénáztak, nem volt sürgős.

Még volt egy szűk órácskájuk.
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Fehér Renátó

Gólya-hír

1
A gombákat nagyapám mindig
előre megmutatta az erdőn.
De lassan rájöttem:
így megtalálni mégsem dicsőség.
Aztán sakkoztunk, figyeltük a gólyát:
„Aflika nagyon messze van?”
Alkonyatkor pedig indiánnevet adtunk
egymásnak a farakáson ülve.
Kipróbáltam sok sportot és hangszert.
A zongorámat nem is adhattam el.
Porosan, mementóként áll a nappali sarkában.
Múlt vasárnap, ebédkor, dühömben
meggyszínű Mercedest ígértem anyámnak,
és most itt csücsülök egy halom könyvön,
hogy valóra tudjam váltani.

2
Az erkély rúdjáról ideje lemásznunk
(a tömb megunta hallgatni, hogy a szerelem örök),
a mezítláb miatt meg jön a meghűlés.
Nem tervezgetjük már,
hogy nekivágunk-e
a világnak, és hogy
majd a mezőn alszunk.
Inkább egy színvonalas címkéjű bort kortyolgatunk,
és bizakodva rakosgatjuk fel
magunkat az állampolgárok ranglétrájára.
A közlekedési dugók, a felszólító levelek
meg a zuhanó részvények után
talán jut majd időnk, hogy
szőlőt nyessünk vidéken egy kertben,
a komódból kiságyat faragjunk,
vagy elmeséljük, hova repülnek a gólyák. 
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Fehér Renátó

Bevásárlólisták

A délutáni kávétól nem tudok aludni.
Járkálok a lakásban, hallgatom a bútorok reccsenését
és kutatom, hova bújik a fény, amíg alszol.
A hűtőben találom meg a nassoddal,
amit két pofára, hogy téged
ne kelljen felébreszteni.
A konyhaasztalon a bevásárlólisták egyre hasonlóbbak – 
most a kiló kenyérre, liter tejre keresek szerelmes rímeket.
Átlapozom a tévéújságot és látom a sarkain 
a veszekedés közben rajzolt virágaidat.
Egy fekete-fehér film végét kapom el,
a hangot persze leveszem, úgyis van felirat,
bár angol és nem pontosan értem:
az öreg hölgy felolvas egy levelet, 
amit lánykorában a férfitől kapott, aki később a férje lett 
és a háborúban esett el a tengernél vagy egy halászatkor.
A stáblistára már nem figyelek.
Az aláírásomat gyakorlom, hogy jól
mutasson majd az anyakönyvben.
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Fehér Renátó

Lábjegyzetet magamhoz

A fogmosó poharat bekészítetted a napi adag,
három doboz (hatvan szál) mellé az éjjeliszekrényre.
A panzióban zöldes volt a csapvíz – 
kénytelen voltál azt inni, mikor jöttek a rohamok.
Van, ami visszavág.
Sötétben persze mindenki gyengébb mer lenni.
És ez a gyengeség lehet jövedelmező is,
ha majd én vagy másvalaki beleírja az életrajzodba
és az olvasónak tetszik, mert mennyire emberi.
Keresni kéne magamhoz is egy ilyen lábjegyzetet.
Talán, hogy én vagyok, aki azóta
tart ásványvizet az ágya mellett.
De akkor nem mozdultam:
szégyelltem volna, ha rájössz, hogy lelepleződtél.
Nem mozdultam, csak a Páternoszter a fejemben,
és hálát adtam, hiszen a fuldoklás kevésbé bosszant
és részvétkeltőbb is, mintha horkolnál. 
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Kántás Balázs

Paul Celan

Hóhang

Hóhang, ágbogas, míg végre,
feltörő szélben, a végleg
ablaktalan kunyhók
előtt:

felületálmok csúszkálnak
a jégrács
színén:

szóárnyékokat
szabadítanak, halomba hordják
vízfolyásban
a csákány körül.



17

Kántás Balázs

Rainer Maria Rilke

A párduc

Holtfáradt már a fel-lejárkálástól
Sziluettje megviselt, s mintha már
Nem is létezne más, csak a vasrácsok
S rajtuk túl nem lenne ott a világ

Amint a monoton köröket rója
Fémléptei dobognak egyre csak
Mintha misztikus pont körül táncolna
Melyben szunnyad egy ősi akarat

A szembogár fénye néha feldereng
S beszökhet a világ egy-egy képe
Átsiklik izmokon és idegeken
Rögtön eltűnvén a szívbe érve
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Kántás Balázs

Ted Hughes

A menyétek, amiket kifüstöltünk
a partról

Végigrohantak a vörösberkenye-ágakon, egy egész család,
Dühítette őket a baljóslatú villám
Túl a bugyborgó hűtőfolyadék páfrány-esőjén.

E domb-szobor, e lejtő, e horizont-hosszú,
Majdnem-asszonyi végtag-kavalkád
Időtlen teremtése után

A mindenütt jelenlevőség vad-finom istene
Imádja őt, pacsirtadal-némaságban.

Ám a démonok, akik végig munkálkodtak,
Ki-be rohangálnak réseiben

Fölös energiával ropogva.
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Vass Norbert

Jelentés

   Jelentés: Feladatomnak megfelelően 1977. november 21-én ita-
lozás ürügyével a ferencvárosi Aranyhordó sörözőbe invitáltam 
Sántha Géza ismerősömet. Nevezettel NSZK-beli hosszabb tar-
tózkodása óta csak telefonon beszéltem, ezért ezúttal igyekeztem 
részletesen megtudni útjának tapasztalatait. Kérdésemre elmond-
ta, hogy egy lemez-börzén igen kedvező áron hozzájutott a Pink 
Floyd: Animals és a Kraftwerk: Trans-Europe Express című hangle-
mezéhez, melyeket szándékában áll magnetofonkazettára másolni 
és ismerősei körében 300 forintos egységáron árusítani. Kifejtette, 
hogy amíg a tökkelütött idióta MHV veszi a bátorságot, hogy meg-
jelentesse ezeket, addigra ő megtömi a zsebeit. 

   Idővel a dekonspiráció veszélye csökkent, így a berlini politikai 
hangulatról kezdtem volna érdeklődni, ám ekkor az italmérésbe ér-
kezett közös ismerősünk Vargha Tihamér, aki Sanyi és Ottó nevű 
– általam addig ismeretlen – személyekkel asztalunknál foglalt he-
lyet. A beszélgetés hétköznapi dolgokról, derűs hangulatban folyt. 
Szó került „Puttony” gúnynevű személyről is, aki Ottó szerint elég-
gé kibaszta a rezet az iskolában, amikor Anarchy in the UK felira-
tú pólóban jelent meg. Tihamér hozzátette: Puttony funkcigyerek, 
aki mégis csövinek akar látszani. Mivel nem sokkal ezután a cél-
személy – otthoni teendőire hivatkozva – távozott, szemet vetettem 
egy szomszéd asztalnál ülő Fanni keresztnevű lányra. Nevezettet 
néhány vodkás traubi elfogyasztása után lakásomra invitáltam, 
ahol megérkezésünket követően bizalmas és intim módon szerel-
meskedtem vele. Ezt követően mellém heveredve említést tett ar-
ról, hogy bátyja – bizonyos Kertész András nevű személy – hamis 
útlevelek készítésével foglalkozik és, ha érdekel, el tudja intézni, 
hogy számomra is készítsen egyet.

   Véleményem szerint említett Fannin keresztül lehetőség van 
operatív kapcsolat kialakítására Kertész András felé, esetleg mód 



Vass Norbert

nyílik megtudni, hogy nevezett kik számára, milyen módszerrel 
hamisít útleveleket.

„Kockás”

Értékelés: A jelentés operatív szempontból helyi értékű, párhu-
zamos hálózat által ellenőrzött. „Borzos” titkos megbízott jelenté-
se alapján kijelenthető, hogy említett aktus során fiatalkorú Ker-
tész Fanni az orgazmust csak megjátszotta. Ez bizalmasan kezelen-
dő és „Kockás” ügynök előtt nem említendő. Javasolt Kertész And-
rás priorálása.

Feladat: Fiatalkorú Kertész Fanni segítségével Kertész András, 
feltételezett útlevélhamisító felé kapcsolat kiépítésére van lehető-
ség. Ezért a hálózat igyekezzen a jelentésben említett nőismerősé-
vel a találkozásokat rendszeressé tenni, annak virág, bonbon, illet-
ve alkohol vásárlásával bizalmába férkőzni, bókokkal kedvesked-
ni.
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Vass Norbert

Alagút
   
„Kérem, hagyják szabadon a biztonsági sávot!” – búg mantrát 

a hangos. „Bocs!” – intek megadón. Aztán a langy szél bevontat-
ja a szerelvényt az állomásra. Vigyázunk, mert az ajtók… Az egyik 
pont Pöjemájé mögött. Pöjemájé? – legalábbis rá hasonlít ez a vö-
rös hajú, szeplős fiú. Hisz annak már legalább húsz éve. Húsz éve, 
hogy a ferencvárosi Napsugár Óvoda középsőseivel a kis Kálmán 
Mátét – hangképzési problémái okán – Pöjemájénak, azaz „Pösze 
Máténak” kezdtük csúfolni. Logopédiai alany volt, ez kétségtelen. 
Ettől még szar lehetett neki, hogy két éven át csak Hugó Hamival 
játszott. Azt tudta kimondani. A Hugó Hami amúgy a Kádár-kor 
legszebb allegóriája. A négy víziló feszt szemmel tartja a másikat, 
mindent lenyel, és mosolyog, mert tudja, hogy a másik is tudja, 
hogy ő tudja, hogy a színes golyók egyszer csak elfogynak. Amit le 
kell nyelni. A Batthyány tér következik. 

   A kis szeplősnek – hat évesnél kizárt, hogy idősebb legyen – 
csörögni kezd a mobilja. Most végre kiderül. Vékony kezei a ka-
bátzseb mélyén kígyóznak, a telefon vígan trallázik, az ajtók nyíl-
nak. Leszáll. Nyújtózkodom és fülelek, hátha hibás cs, r, s, vagy 
sz akad fenn dobhártyám radarernyőjén. Hiába. A srác hangja az 
aula földalatti bábelébe vész. Arra eszmélek, hogy a mellettem he-
vesen smároló szerelmespár egyik tagja – a fiú? – megragadja a csí-
pőmet, és magához ránt. Majd – nyelvét partnere torkában feled-
ve – bal szemével rám pillant és kissé zavartan konstatálja a ma-
lőrt. Pardont int és folytatja. Pedig csókolózás közben semmi eset-
ben sem szabad felnézni! Én legalábbis így tanultam Borzas Peti-
től, akiről azt beszélték, hogy még a napközis Ildi nénit is lekapta 
egyszer. „Smacinál sose ér lesni! – mondta Borzas – Ha meg nem 
találod a csaj száját, akkor se aggódj, mert azt gondolja, hogy érzé-
ki vagy, nem azt, hogy balfasz!” Na igen, az első csók. Az első öle-
lés. Az első szeretkezés. A vonaton. Vajon milyen lehet a metrón?  

   „Té’jetek meg! Testvé’eim az Ú’ban!” Esetleg az U-Bahnban. 



Vass Norbert

Ha legalább dadogna. De raccsol. Ma mindenki beszédhibás. Máté, 
hát evangélista lett belőled? Ez ám az igazi örömhír! Meg persze az 
is, hogy a jogsi már szinte a zsebemben, ha náluk tanulok, a film-
vásznon újra göndörödik az ő barnasága, a megfázás elleni harc-
ban pedig hű társam… Kínos szem-cikk-cakk, míg a próféta szól. 
Hál’Isten a Blahán van az ő Ninivéje. 

   Az elkövetkezett Idő hangjait az elmúltéi váltják fel. Egy ön-
kéntes disc jockey nyakbaakasztott telefonjából retróvá nemesült 
dallam recseg. „Ez kurva nagy zene!” – mutatja egy lilainges és szé-
les gesztusa parfümmel szórja tele a kocsi szűk levegőjét. El is kél. 
Ezzel az aperitiffel legalább könnyebb az orromnak a nyomor bűz-
lő manifesztuma, aki egy újabb kortyért ágál. Az emberek rutin-
nal térnek ki az útjából. Száj vízszintbe, szemek a sötét alagút felé, 
érzés kiöl. Aztán jöhet valami könnyed téma. „Wellness-beauty.” 
Lassítunk. Fény. Az ablaktörlő kaucsukja börleszkin rúgja seggbe a 
szélvédőre ragadt lelkemet. Pillangó utca. Végállomás.
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Stolcz Ádám

Emberek tördelése
aki jelen volt, aki jelen van és aki lesz

Fehér Eszternek

Nem is haragszom én,
rajtam csak a csatornázás ronda.
Az is csak akkor,
ha kidagadnak a fejemen az erek.

Akár a csöves,
akire rágyújtottak egy a bokrot az éjjel
Ha jössz,
az érhálózatom égő csipkebokrából figyelek.

Már sejtettem, hogy ezt meg nem úszom
beléd kapaszkodtam a Blaha Lujza téren
ahogy a zászlóba szokás a csúcson.

Ott állsz te is közöttük, fehéren.
Mint egy Ku-klux szeánszot,
lehet őket kivenni,
ahogy szájban állnak félkörben a fogak.

Várjátok meg, ez a húsból készült láng
a nyelv kinyúl, hogy megvan-e mindenki.
És téged is kitapogat.
.
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Lux aeterna
1.

Húzz el
ameddig 
valami visszajár belőled 
és visszautalják,

A férfinak csak az mentőcsónak
ami legalább egy léket felmutat,

Figyeld milyen szép gömbölyűek 
ezek a napon barnult tutajfák,
de ha te rájuk hasalsz,
ők összezárják 
a lábukat.

Lux aeterna
2.

Rádtekeredve
nem száradok meg reggel,
sem a fűtőcsöveken
vagy a végtagokon.

jobb ha csak te tudod,
hogy nekem is mennem kell
még mielőtt
az arcomra vörös
börtönrácsokat
igazít a pofon.
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Török Sándor Mátyás

-ért

Mindenkinek, tartozom, valamivel.
Mindenki akar, Mindenkinek engedek,
Mindenki elvár, Mindenkinek teszek,
Mindenki kér, Mindenkinek adok,
hogy Mindenki megadja,
a magamét.

Hiába

Már megint elfogott a röhögés:
elég volt végigmérnem
szikár testét, molyrágta pólóját,
unalmas farmernadrágját,
cipőjét; de ha eddig nem, 
a fejéhez érve úgyis 
felhagytam volna a szívélyes
udvariaskodással. 
Hiába,
nincs viccesebb dolog
egy velencei tükörnél.
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A csonka kanári

Kanárim repülne
Ha ki nem lapulna

Szemem rád vetülne
Ha meg nem vadulna

Az érzés szívemben
Vergődő szavamban

Mint lapos kanári
Oly nagyon haláli
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Radnóty Zoltán

Üvegdarabkák

Te a mindenséget vágyod versbe venni,
én csak egy márciusi éjszakát,
mikor nem bírtam lefeküdni,
és elszívtam még egy cigarettát.

Az ablakban álltam, mint már annyian,
éreztem, hogy a füst belém hatol;
már nem tehettem semmit: széttártam

elmém,
s vártam, hogy a nikotin megerőszakol.

Nem tartott sokáig, néhány perc
aztán érezni lehetett a remegést,
miként testem darabokra hull szét,
s minden darabka egymáson rezeg:
a test mint egyensúlyi szerkezet.

Valami megmozdult bennem is:
az üvegbe belészakad a szó,
a test szétgurul, mint ezernyi üveggolyó.
Valaki ablakom alatt einstandot kiált,
részletekben zuhanok ki, hat a szerenád.

Szem-golyóm még látta, amint
sötét férfiak széthordták töredékessé vált

testemet,
mocskos külvárosi kocsmákban adták
egymásnak kéz alatt: így terjedtem el
városszerte tudat alatt.



30
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Körme alatt
(A ház, a gyerek, meg én)

Körme alatt a ház – 
mostanság folyton erre gondolok:
vagy talán monumentum,
szövetdarabkák valaki
felső hámrétegéből,
akivel utoljára szeretkezett,
vagy dulakodott, mindegy,
ez a magánügye, én nem
szólok bele.
Ő azzal, akivel, de velem ne!
(Csak velem ne, arra kérem.)
Én csak nézem körme alatt
az ágyat, benne a gyerekkel.
Most szülte, ebben a pillanatban,
amikor épp nem néztem oda
és direkt megkértem, hogy.
Oda, bele a házba, az ágyba,
a körme alá szülte,
hogy csak én lássam, amikor
végigsimítom az ereket a kezén.
Ott ül mellettem minden éjjel
hálóingben. Már fürdött,
de még ott a körme alatt
a ház, a gyerek, meg én.
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Takács Nándor

A nap vége

ezek a kutyák még mindig nagyobbak
láttad őket fentről, ahogy izmaik feszülnek
magad kisebb maradtál, olyan kisgyerek, 
aki elbújik a függönyök mögé, amikor 
másféle állatok uralják a kerteket
egyetlen diófa, aki őrt áll, míg a sötét elvonul
de nem lehetsz tanúja, mert addigra
elfárad szemed és kimerülnek gondolataid

Emlékmű

házakból rakják ki a várost
a kabátban minden vacak elfér 
mintha bármelyik mondat fontos volna
ellopták mindenedet, a régiekkel nem iszol
a nők már nem nevetnek, némán követelik 
ezt a prédát, a savanyú testet, de legalább 
kimondanák a nevedet, papírra írnák a nevedet
és vacsorát főznének nevednek
rólad leomlanak a kedélyek, olyan szagod lesz, 
amiből vagy, csont-szagod lesz és hús-szagod 
és egy nyirkos utcán kutyák csámcsognak feletted reggelig
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Tarcsay Zoltán

Senki

Nemót nem a regénybeli kapitányról nevezték el. Nem is így 
hívták. A Nemo itt csupán a név üres helyét jelöli. Nemo nem em-
lékezett a nevére. Nagyon régen nem mutatkozott be senkinek, ha 
valaha is egyáltalán. Legalábbis nem tudta felidézni. Csak a hiá-
nyát érezte néha. Ezt azonban saját maga hiányától nehezen tud-
ta elkülöníteni.

Nemo időről időre más helyszíneken találta magát. Egyszerűen 
felocsúdott, és tudta, hogy már nem ott van. El-elmorfondírozott 
ezen a furcsaságon, de megnyugtató válasz hiányában mindig az 
ajkába harapva legyintett. Ezzel persze nem volt elintézve az ügy.

Egy padon ült éppen. Egyedül, körben beton és rajta nyüzsgő 
alakok. Az egyedül nem épp a legjobb kifejezés, mert azon felül, 
hogy nem volt vele más, még ő sem volt (ott). Nyugtalanította ez a 
paradoxon. Főként azért, mert saját hiánya nem volt túl szórakoz-
tató. Mindenki megérdemli legalább a saját társaságát, ez volt min-
den második gondolata. A tenyerét nézegette, az ujjait. Ha ugyan 
az övék voltak. Hogy legyen valami kiindulópontja, kinevezte őket 
a sajátjának. Ha pedig vannak ujjai, maga is van. Sejtette, hogy az 
érvelés nem egészen szilárd, sajnos következtetéseken és közvetett 
bizonyítékokon nyugodott. De enélkül nem építhette volna fel a 
rendszert. A belső hangjára koncentrált, figyelte a rezdüléseit, mint 
a kézfején a szőrszálakét.

Nézte, ahogy önmagát figyeli.
Ez túl bonyolult. Mint két szembe fordított tükör vagy a tévében 

saját képét vevő kamera. Fényes maszat. Exponenciálisan saját far-
kába harapó tudat(talan(ság)). Körkörös szöveg.

Szöveg, van szöveg. A szöveg nem körkörös.
Az asztalnál, ahol ült, volt papír és tompa végű ceruza. Monda-

tokat írt egymás után, ilyeneket, hogy van szöveg. A szöveg nem kör-
körös. Az asztalnál, ahol ült, volt papír és tompa végű ceruza. Mondato-
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kat írt egymás után, ilyeneket, hogy
a szöveg mégis körkörös volt. Annak tűnt.
Elvett egyet a tálcán felé nyújtott vajaskenyerek közül, a 

vajaskenyér a kedvencem, ezt firkálta szórakozottan.
Tegnap még a májkrémes kenyér volt a kedvenced, ez a mon-

dat valahol létrejött. Vagy nem jött létre, csupán viszonyítás kérdé-
se. A rendszeren kívülről érkezett, tehát valóságreferenciája zéró. A 
világ ismert törvényei alapján ilyen mondat nem létezhet. Ezzel el 
volt intézve. A mondat különben is bebizonyíthatatlan dolog, a szó 
elszáll. Az írás elszáll. Nem is az a kérdés, hogy van-e vagy nincs, 
hanem hogy létének kérdése hogyan viszonyul a vajaskenyérhez. 
Tudniillik hogy cáfolja-e a vajaskenyeret. A vajaskenyeret saját 
nemléte cáfolja, egyszerű eset. Ugyanis ebben a percben megszűnt 
vajaskenyérként létezni. Átalakult, ez igaz, nem veszett el, csak át-
alakult: a vajaskenyér emlékévé. A papíron ott volt az emléke. No 
meg némi csuklásként szóelszállt.

Az üres helyek. Nemo tele volt üres helyekkel. Hüvelyk- és mu-
tatóujját összecsippentve próbált emlékezni a

Sétált. A külvilág minduntalan felszámolta önmagát, mert
Leült. Pontosabban ült, ülve volt, most így létezett. Körülötte be-

ton. Bebetonozott bizonytalanság. Bizonytalanított bizonyítás. Fur-
csa toldalékok és elveit vesztett nyelv. (Nyelveit vesztett elv.) (Vesz-
teit nyelt elv.) (stb.)

Nemo csendesen nézegette a világ törmelékeit.



35

Tarcsay Zoltán

Függőség

Nem megyek be ide, gondolta Nemo, és benyitott a kupleráj ajta-
ján. Szánalmas, repedező ajtó volt, barátságtalan de szükségszerű. 
Odabent természetellenesen meleg, mint az anyaméhben.
Eleinte válogatott. Később már oda sem nézett. Két hétig. Próbál-
ta rászoktatni magát, hallotta, hogy mások rászoknak. De a máso-
dik hét után feladta.

Azután cigarettázni kezdett, de mindig figyelmeztetnie kellett 
magát, hogy rágyújtson. Az óráját is felhúzta. Lemondóan eldob-
ta a félig teli dobozt. Később az alkoholnak is adott egy esélyt, de 
hamar ráunt az állandó rosszullétre, megutálta az italt. Vállat von-
va kiöntötte a gint a vécébe. A kábítószerek komolyabb fajtáit elv-
ből elutasította, de mikor ráeszmélt, hogy nincsenek is elvei, mert 
az elvek csupán viszonyítási pontok, amiket belátásunk szerint 
megszeghetünk, tehát definíció szerint nem is elvek, belátta, hogy 
csak az illem tarja vissza. Sorra kipróbált mindent. Elfogyott a pén-
ze, börtönbe csukták, kórházba került. Mindezt még elnézte volna, 
csakhogy a drogok nem használtak. Nem látták el elsődleges fel-
adatukat. Az élet legalább olyan unalmas volt, mint korábban.

Cellájában fekve Nemo saját magán gondolkozott. Minél többet 
gondolkozott magán, annál biztosabb volt benne, hogy ő nincs is. 
Remegő tagokkal és vörös szemmel szabadult rá a külvilágra. Va-
lójában nem érezte a különbséget. Ellenállhatatlan vágyat érzett, 
hogy összeszedjen valami szenvedélybetegséget.

Eszébe jutott, hogy az öngyilkosságot még nem próbálta. Kere-
sett tehát egy megfelelő kötelet és egy alkalmas póznát. Egy elha-
gyatott gyártelep éppen kapóra jött. Most végre meghalok, gondol-
ta színpadiasan, de a dolog komikuma bosszússá tette. A rozsdás 
pózna letörött és szörnyethalt, mármint a pózna. Ez a szó, pózna, 
valószínűleg a póz tő és a -na feltételes módjel összetételéből. Póz-
na, pózna, ezen gondolkozott.

Nemo kificamította a bokáját, a lakásában tudott csak tovább 
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próbálkozni. Már tele volt a töke az egésszel. Hogy a halál is ilyen 
körülményes. Ki van találva ez az élet(fogytiglan). De azért otthon 
kinyitotta a gázt. Unatkozva hallgatta, ahogy sziszegve szökik a 
csőből, közben pedig egy regényt olvasgatott. Bódították a szavak. 
És a gáz. A gáz kiszellőzött az ablak résein, a gázszámla viszont…

Valamire rá kell szokni, tébolyító ez az unalom, hogy az ember 
semmit se csináljon csak számolja a napokat. Szükségem van ne-
kem is, mint mindenki másnak, valamire, ami kitölti az üres helye-
ket, a lukakat az életben (vagyis az életet, ami önmaga segglyuka). 
Ostobaságok kellenek, pótcselekvések, mert valódi cselekvések 
csak a filmekben és regényekben vannak, hát nem ironikus? valami 
elfoglaltságot igényel a szervezetem, ami örömet szerez, még ak-
kor is, ha tudom, hogy semmivel sem jobb vele a világ, ami egyéb-
ként nem igazán érdekel. Hazugság kell az elmémnek, sok hazug-
ság, intravénásan, azonnal. Különben halálra unom magam.

Valahogy felkelt, és utazgatni kezdett. Ha valami, hát az utazás 
igazi önámítás, reménykedett. Először csak más városrészekbe ki-
rándult, azután vonattal más városokba kezdett látogatni. Bár ne 
tette volna. Elkeseredésében az országhatáron is túlmerészkedett, 
de rá kellett jönnie, hogy minden vasúti sín mellett ugyanazok a 
bokrok és fűszálak ismétlődnek, és az ablakokból ugyanazok a ken-
dős öregasszonyok vicsorognak.

A következő ötleten törte a fejét. Sorra próbálta a világ dolga-
it, a nőket, a sportokat, a szerencsejátékot, a társasági életet, dol-
gozni is megpróbált, előadásokat tartott a szavak delejes hatásá-
ról. Semmi nem segített. Sorra járta a legjobb orvosokat, papokat és 
sámánokat. Mindenki arról próbálta meggyőzni, hogy benne van 
a hiba, elfogadta tehát a szomorú tényt: valami testi-lelki betegsé-
ge van (mint valami jó barát, ilyenek ezek a szavak), és jelenleg el-
vonási tüneteket tapasztal. Elvonókúrán is volt, egy hónapig egye-
dül, egy üres szobában kellett unatkoznia, de ennek az újdonsága 
sem tartott sokáig. Kiszökött, vattacukrot vett, és a Városligetben 
heverészett. Reménytelen esetnek tekintették. Ő maga is letett már 
a gyógyulásról, megértette, hogy aligha tehet valamit az élet gyil-
kos semmitmondásának elviselése érdekében. Feladta. Megpróbált 
megbirkózni a semmivel. De a semmi erősebb volt, kisvártatva is-
mét jelentkezni kezdtek az elvonási tünetek. Öklendezve feltápász-
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kodott, elindult, hogy bevegyen egy halálos dózis életet. Az élet el-
len ez az egyetlen szer tűnt hatásosnak. De Nemo tudta, hogy ez 
sem megoldás.
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május 8. péntek 19h, ArtKatakomba

kreatív írás szeminárium [PPKE]
Csemiczky János, Kaj Ádám János, Pion István, Zsolnai György
Vendég: Lackfi János

http://www.lackfi-janos.hu/
http://pionistvan.freeblog.hu/

http://eloszezon.freeblog.hu/

május 22. péntek 19h, ArtKatakomba

MoHa Világa est [Mészáros Péter művei]

http://rajzoszer.blogspot.hu/

kukacok a léhűtők paradicsomában
egy magyar kalandféreg történetei, versei és kisfilmjei New Yorkból.

irodalom, film és zene
fiatal jazz zenészek kísérik az estet improvizatív játékukkal, színészek iro-
dalmi szövegeket olvasnak fel, kisfilmeket vetítünk
felolvasók [színészek]: Boncsér Sára, Szabó Klára, Várhegyi András
zene: Fenyvesi Márton – gitár, Ávéd János – szaxofon

http://www.martonfenyvesi.hu/
http://www.myspace.com/janosaved

 

június 5. péntek 19h, ArtKatakomba

kép és hang
mENYUS az elhangzó szövegekből és zenéből merít inspirációt az esten készülő 
képhez.
felolvas: Csobánka Zsuzsa, Juhász Kristóf, Menyhárt Tamás – mENYUS, Mészáros 
Péter – MoHa

június 19. péntek 19h, ArtKatakomba

a bolondok városa
előadóest Horváth László Imre verseiből

http://hli.freeblog.hu/

"Kezdet nélkül, csak ölelkezünk
egymásnak adva, én és a világ,
áldozat és gyilkosa, mint a szerelmesek."

www.fiatalkoltok.co.cc
www.artkatakomba.hu
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