BARÁNSZKY LÁSZLÓ

Kosztolányi húga III.
magnón byrd canticles kiherélt gregorián tiszta fiú hangjai
polcon rögtön itt jobbra a webster's new universal
unabridged
dictionaryje és előttem a szöveggyártó íme az eredmény élek
ironikus képsíkja ahol meggyötört kézírásom úgy tűnik, el mint
a történelem a könyvtárak aszeptikus polcain az egyetlen prob
léma hogy hogyan lehet por-hő-nedvességmentesíteni
az egészet
nem mozdulok innen már csak a halálomba mozdulok mert hogy az
önösnek van csak vigasztalása én az írástudó künn tombol a bar
baricum tegnap is hogy zsebinek festékért mentem elfelejteni haza
hozni döntő festékeit így a permamens fehéret is windsor and
newton fityó hogy szerette volna ezt a főkastély a mantegnakkal és a fizika házassága egy gyönyörű tubus címkéjeként
nyom
daművészeti remeklés maga is szóval a nagy zsidó ünnepen az új
év kezdetén rosh hashanah (kalendáriumomban
így áll) szóval
elindultam és már az utca elején fogadott egy amolyan betyár
pandúr akció egy fekete arccal lefelé bilincsben a lépcsőkön,
mellette békésen detektív üldögélt míg a többiek a pisztolyai
kat pakolták civilben persze mind kivéve azt a két tagot akik a
miniparkban hajkurászták a rég lelécelt másodikat bottal ütőt
ték nyomát a lee persze nyitva volt ünnep ide ünnep oda feste
ni kell gyalog mentem hogy lássam hogy mi van a lex és ötven
hetes sarkán megnyílt egy amolyan neomodern bazaltmárvány
palo
ta elegáns kis antiküzleteivel
tiszta tizennegyedik
lajos im
periális masszivitás kis tizennyolcadik századi
oszlopszentély
lyel stonehenge és hát persze rájöttem hogy nem úszom meg ce
zúra nélkül vettem is egy koh-i-noor rapidomatic
ötharminc
hetes 0,7 milliméterest és egy másikat is mondanom se kell tel
jesen feleslegesen hitelkártyára persze mindezt annak ellenére
hogy jól tudom hogy az egyetlen józan magyar államférfi aki volt
Széchenyi döblingi gróf egész másképpen gondolta a hitelkeze
lést szóval elvégre egy sikeres kirándulás gyönyörű new yorki
őszi nap szent ferenc jó tudni elragadtatásban a frickben az is
csak az utca végén napközben ingyen látható bellini a javából
egy utcával odébb meg az ázsia házban ez vörösmárvány a park ave
sarkán és nem is olyan pompázatos buddhista kéziratok hogy ho
gyan is kellene élni meg miegymás és hogy persze csak azzal tö
rődünk ami mellékes a por és hamuval és ami vibrál bennünk na
ponta veszendőbe megy felnemhasznált
anyagok anyagcseréje
agyunk
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öntörpésített részeit kellene felhasználni kifejleszteni
mint
egy ponton a tüdőnk ide betérek mert itt ilyenkor ingyen adják
a keserű teát mely valahogy visszaüti lélegzetem ki-kihagyó
rit
•musát ferencnek is valahogy itt lenne helye
az asztalon fes
tett rózsák gyönyörűbbnél
gyönyörűbb
csokrai az asztalon még úgy a
hogy áll a születésnapi sárga liliom mellyel én eljátsztottam
az
angyali üdvözletet gábriel az utcasarkon mária pénzét zsebeli míg
valaki a háztartását tologatja itt a járdán egy bolti kis vásár
lókocsiban jó fizikumú fekete egy alig viseletes
stonewashed
jeanben és hatalmas lila palástja van ami persze csak kabát
tulajdonképpen
de így jön itt az utcán mint boldizsár útporol
ta köpenye epifánia ez és az se von le semmit belőle hogy a tag
szemetel dobozokat hagy hátra üres dobozokat amikbe még pakolni is
lehet könyveket például vagy ruhát a goodwillnek ami jön és
majd összeszedi és ha az ember listát is csinál akkor tiszta a
dó levonás egész használható ruhák meg cipők és bánt a lelkiisme
ret mert tulajdonképpen
használhattam volna őket még egész halá
• lomig most jön a szőke barátnőjével nahát ez is akinek a gyerekre
fájt a foga meg mindene amikor még olyan androgén
tizennégyévesen
húzott el naponta teniszütőivel az ablaka előtt szóval a szöveg
be térek hogy hogy is menekítettem
át horváth rozáliát a képet
dédanyámat persze aki olyan korán tébében meghalt és akinek a
képe alatt még most is megvan miséztem le a kamaszkor nár'
cisztikus liturgiáját hogy menekítettem
őt át a szomszédba a bor
básékhoz és ezt angolul mert kínos témákról mindig könnyebb
egy
másik nyelven erasmus tudta ezt janus pannonius becket és mi
lenne zsenánsabb téma mint most szabadulásom
története
az ostrom
históriáé antiquitatis ósdibb mint az első világháború
melyben
ottveszett a nemzet java na és persze byrd az éteri hangok a
kasztrált liturgia, a képtelenített gótikus katedrálisok bőr
be ivódott tömjén történet és hogy bevezessem az ellenpontot
gyorsan rátávirányítom a vezetékes televíziót valami
obskurus
indiai sivatag csatornázási építkezésére a téglákat is helyben
csinálják például egy család férj feleség huszonöt éve ugyanazt
a téglát huszonöt éve és .most már a gyerekek is és a víz csak
majd hát egy idő után addig hatalmas téglanyelő üres meder és
hirtelen sajogni kezdek szemérmetlenül
mint krisztus
misztikus
testének tagja ferenc aki a frickben naponta átveszi a regulát
nem kell templom nem kell ráolvasás ha nem fogadtuk meg amit
pál rabbija gamaliel mondott szeresd felebarátodat mint ten
nem magadat és az összes többi shibboleth.
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