
BAKUCZ JÓZSEF 

Philip Lamantia has taken over J. J. B. 
Nem tartozom a haszonélvezők kasztjába 
és ki nem állhatom, ami művészi — 

I. 
philip lamantia has taken over dzséi-dzséi-bíí 
és most csak rózsaruhámban táncol és tánip a meteresz 
valamint az esti légmozgás illata csaták emlékét hozza 
breton barna szemét mindig röhögni kész nagy ló-száját 
az Antillákon felejtettem az Atillámat egy korom 
fekete nő hasán ZAPATA avagy Ton-Ton Mahout 
rózsaszín székfűk rojtos szélét figyeltem a vizén amikor 
achille szemében felhúzott kakassal csillogott a revolver 
ezt így itt most nem lehet mondtam lásd be a virágok nem 
szeretnének most ebben a fényben itt egy főbelőtt halottat 
ringatni elég véres már úgyis (bloody) ez az egész 

kíváncsi 
vagyok a véleményedre mit szólnál ha én úsznék ott mire Stan 
Getz 
előhúzta a legkisebb szaxofonját és játszani kezdett. No meg a 

halpiac 
végtelen rákhálók indigó csónakok indigó tenger 
ellopták éjjel a fejemet pedig olyan szép disznóé volt 
dehát a szeretkezések jármában ki ér rá odafigyelni 
amíg aztán jön a hurrikán és leoltja a lámpákat. 
Volt is demedzs bőségesen el is felejtettem rágyújtani 
Legba ruháján kigyulladták a gombok és valahol 

egy tűzhányó 
is morgolódni kezdett. Ezalatt Rafaela csak állt a kapu alatt 
Rue Saint Denis tizennégy a félárnyékban — chiaroscuro — ezt 
festhette volna meg valami jámbor vallásos festész akinek a lelke 
tele van odaadással a női szépség és a kurvás fekete csipkék iránt, 
amíg a délutáni fekete esőben isszák a kocsisok a feketekávét 
a ki- és besétáló fekete és fehér nők sakktáblája színterén 
de hogy milyen szép volt soha sem fogom elfelejteni a hajnal 
a villa lapos tetején állva a Vámos utcájában ahol két házzal 
Braque mellett lakom és amíg pergettem az orsót 
nagy Kálmán-körték égtek a folyosón dehogy Tungsram ez valami 
csodálatos volt ahogy a babkávé szemei tüzelni kezdtek 
— ekkor nem ettem már vagy egy hete és az üveg amiben állták 
egészen kísértetiesen hasonlított egy kacsaiában forgó kastély 
ra — 
amiben májszínű szolgák barna ékköveket hoznák vánkoson 
ehhez csak az a bálna volt hasonló akit 
judittál pillantottunk meg ahogy előhömbölödött a ködben 
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még nem tudtam hogy vége a Paradicsomnak és hogy menni kell 
még tréfálkoztam az ychtiológussál habár emlős-szákember 

volt az istenadta 
és judit kicsit zöld volt a tengeribetegségtől mert nem evett 

soha reggelit 
egészen leszoktam róla én is no és aztán mi mindenről szoktam még 
le; 
amikor elment, esett és álig lehetett kimenni a röptéire egyébként 
sem voltunk szerencsések eddig a repülőterekkel a ferihegyen például 
eltávozásom órájában majdnem összeveszett velem 
pedig olyan mint egy vajsárga és vérszínszélű tulipán 
és mindenek felett és semmihez sem foghatóan kedves nekem 
csak ne projektálná állandóan azt hogy mit kell tennem hogy a 
mennyekbe bejussák pedig úgyis be 
jutok csak nem gondolja hogy még ott is nélküle akarok élni? 
Egészen fekete lett a hajam a bodorodó éjszakától és nagyon bánt 
hogy nincs legalább egy-két fenyőcsízem valami kálitkában 
ma láttam egy tengerimalacot egy lány tartotta a mellén 
amíg a ketrecét sikálta fehér volt és piros volt a szeme és egé 
szen szelíd volt nem akart az onnan menni sehova sem 
érthető is én se mennék ha egy lány tartana a mellén 

II. 

a hatalommal teli Szahara vizére írva van 
ahol az Atlasz emlőire szopni járnak a madarak 
és éjjel zöld boszorkányok sütnek kenyeret a felhőkön: 
KI ITTT CSERÉLSZ HAGYJ FEL MINDEN 

SZERENNYEL 
míg lent az öbölben Kir enajkán a lánctalpakon 
ültünk te egy nem is olyan vastag Dannemann Figaro Suprême-

mel a fogaid között 
éppen a háború maradékai közt ugrabugráló 

Nanuskát jöttünk megfényképezni a REALITES-
című 

folyóirat számára — képes folyóirat, merített papíron — 
de én 
az emberi történet az egész Ersatz helyett 
a kagylókét és a csigákét (lásd: lassúság, csigalépcső, csigatészta) 
— orbis pictus — geologizáltam 
nagyon nyugodtan nagyon nyugodt voltam a 
kéthetes oroszlánvadászat után — Safari Club International Package 
Tours Eastern Chapter, Boston — a Kalaháriban 
s mintha a bőröd alá látnék: 

a bőröd mágikus Szaharája alatt az elaludt 
Tasszili-korszákot az Ódinasztiát 
Jézus előtti Jézusokat libasorban 
a Hatodik 
Vízözönt 
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kettős és hármas Piramisokat egymás hegyén-hátán három kiszá 
radt tengert — 

— szólótrombitáját ekkor elővette Timofej Dokshitscher 
és a Hajdu-verseny — D-dúr — organizált szerkezetébe temetkezett 
egy posztmodern Mester 

összes ékítményei aranyával 
frontálisan mint egyike a Ramzeszeknek 
de mi mégis egy nomád furulyát hallottunk 
és én méghozzá a téli tökösnénit is láttam az Orsolyák Terén 

és a 
marchand de quatre saisons-t ahogy kiemeli kordéjából 

a hónaposretek csokrát 
és a trombitás mintegy hat számmal túl bő trikóban 

ami bokáig ért 
neki 
és bokáig csíkos volt mint a Telehold amikor 
vonul előtte a sok madár 
és bekötött feje miatt tudtam ő most a Költő-Katona 
Tireisias emlőivel a zubbonya alatt 

111. 

egy szekfű egy vajsárga szekfű volt ennek az álmomnak a közép 
pontjában amit 

• egy fekete nő viselt a nemiszervébe tűzve — 
ez akkor volt 

amikor 
szőrükön lovagoltam a nőket 

a szexuális dzsungelek ösvényein ahol 
nagy 

szaxofonok nőttek 
és az ég gordonkája vibrált a rózsaszínű távolban 
Ázsiában ömölött az eső elő sem jött a sátrából az ember 

a tigrisek elfeküdtek 
de te csendesebb emlékek tárából vidáman léptél elő 
hátizsákoddal mint egy péküzlet csengettyűs ajtaján 
a dix-huitiémeben ahol egészen más 

szerelmi eső esett 
és a képzelet barackok bőrével játszadozott Áprilisban 
tojást sütök az egyszemélyes konyhán 

és áthallatszik a szomszédok 
veszekedése: 

Salot! Merde! Bigamiste! satöbbi 
ál-ösvényeken mellékutakon jöttél el idáig 

és menedéket kerestél egy időre 
és így esett hogy besétáltuk 
egy este 
a Földet 
és az éjszaka bárkáiban hallgató apró reccsenésekre 
találós kérdéseket tettünk fel egymásnak 
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te ekkor még tulajdonképpen egy női láma voltál — ezt 
rögtön kitaláltam 

de te 
nem tudtad meg soha valódi identitásomat 
mert ezt tiltva van 
felfednem 
minden esetre: tudtuk minden pillanatban 

a behemótok mélységekben folyó 
vándorlása térképét és hogy 

mindig éppen hol tartanák 
és az összes kifejeződés receptjeit a 

Középkortól kezdve és 
némelyiket a Devon-korig visszamenőleg 
Keleten és Nyugaton 
és a fűszeres polcaink olyanok voltak mint egy ezotérikus Könyvtár 
és csak nagy ritkán gyakoroltattuk a szerelmet 
mint egy fehér arab lovat 
amit kímél az ember és a füstölőink csokoládé-szagában 
néha az ölembe ültél és átkaroltad a fejemet 
hogy ne lássam ahogy eltűnsz lassan 
a lámpák vaj-fényénél 

IV. 

svéd zászló alatt a jelenlegi kígyó bekeríti a gyémántot 
és az óra mutatója hiányzik 
a szélnek eresztett rugbycsapat telef onál 

távolkeleti szerelmesének 
a nő drukker 

és a hirdetési ikrek 
úgy nyújtják felénk fejükön koronával 

a forró csokoládét 
mint egy démoni ékszert 

amíg a kültelek háborgó 
bestiák tartóshullámú sörénye — 

— nem veszek részt ebben az 
utazásban ahol kényére-kedvére 

ragadja el az embert 
ez az avantgardista póz 

a monokli és a 
ki tudja milyen női gallérok viselése 

nem is beszélve a különböző motoros 
cipőkről de 

a sárga elefántok meghajolnak 
emléked előtt az összetört síktükörben és a 
foszforszagú reggel úgy érkezik mint egy kifacsart vízivonat 

mozdonyvezetőjével a depresszió 
eme dunnahuzatba öltözött bajnokával 
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amíg Keleten imára szólít egy kolostor gongja 
croissantba harapok 

a Café teraszán 
éjfél van 

szállingózni kezdenek a sugárutakon a lányok mint a holdfény 
— akiknek a stricijét: a Napot nem látni — 
mi mindennek van az ember kitéve! 

hatalmas csirkék 
hordozzák táblákon a politikai szólamokat 
ekkor befordultunk egy sikátorba 

ahol a rosszul-
világított macskaköveken 

aludt a jövő 
ennek fejében eladták Amerikába a legújabb verseimet 
konzervben 

mint a tonhalat és elképzelem mi 
lesz amikor kinyitják 

de a jövő csak alszik 
mint a hajléktalanok és te 

meg én : elmegyünk mellette és 
csak valami pénzérméket pöccintünk 

a kalapjába 

I'D LIKE TO 
,Én Tóth Gábor szeretnék lenni" 
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