
Földvári Ármin  

Dániel harmadik könyve 

 

Budapest felől örökösen 
Narancssárgán és püffedten 
Vibrál az éjszakai ég 
És mint az örlőfogak rágófelülete 
Egy vészterhes fogcsikorgatásban 
Lekopik az aszfaltutak pereme 
A kék-fehér utcalámpafény 
mindenesti árapályában. 
Hányan vártok még 
Odakint 
A Forradalomra? 
Szívtok még a mérges műanyag csonkig 
cigarettát? 
Dugjátok még részeg arcotokat 
rozsdálló zuhanyrózsa alá? 
Neszelitek még 
a mindigforró vaspallókon átsivító 
vasút zöld kosfejjel 
a ködöt mohón kiivó 
mozdony csikogását 
a kanyarban a Palotakertnél? 
Énekeltek még szomorúan szikrázó dalokat? 
Átröptetitek a vakmeleg semmin 
A panaszos legatokat? 
Állott bort fémedényből isztok-e még? 
Segédkeztek távoli ismerősnek a költözésben 
Levetett tárgyak reményében, 
hogy majd az ócska kacat 
kicsiny kiterjedése a térrel együtt 
az időből is kivág számotokra valami                                          
jól megőrizhető szeletet?                                                        …Vanitatum Vanitas 
Idegesek lesztek-e még a sütemények áraitól, 
a hideg őrzőfény formalinjától elárasztott éjféli kirakatban? 
Köptök-e még röviditaltól keserű nyálat 
mérgesen az autópályahídról 
az alattatok inszomniásan zsivajgó sztráda panoptikumába? 
Hányan vártok még 
Odakinn 
A FORRADALOMRA? 
Tudtok még róla beszélni úgy, 
Hogy szavaitokban nem táncol egymással 
a pátosz zöld kecskéje 



és az irónia kék kakasa? 
Kibírja-e egy nagy álom, 
Ha prófétáinak arcát 
Többé kardlappal be nem verik? 
ÉS HA VÉRZIK AZ ORR 
kopott kékfehérbe tekert reggelen 
vacogva az undorító matracon, 
kezetekbe simul a pokróc széle 
mint a gyerek keze apja tenyerébe 
és sosemvolt állatok természetrajzát kutatva 
elirigylitek a Szent Gép bizonyosságát! 
Körzővel kijelöljük egy új társadalom helyét 
a fejtetőn. 
VASKALAPÁCCSAL KOPP KOPP KOPP 
KOPP KOPP KOPP 
a véső körbesimogatja a meszes csontdombban rejlő arcot. 
 
Ráfaragom az arcvonásaim a koponyámra.                                        …Vanitatum Vanitas 
Véreztek még borotválkozás után vörös vérrel, 
és nyomtok-e még timsót az életet kiáltó sebbe? 
Isztok-e még prófétai dühből, 
vagy már csak úgy bután mindent kinevetve? 
Dolgozik még gépszíj beteges csaholó kopogással 
valahol a csont-izom tapadásnál? 
Vagy már a <rise_up_command11> 
<00101_revolution.exe_run> emeli fel az öklötöket? 
Kábelek pengve feszülve öntöttvas ujjakat 
eget széttépő 
pályára állítva 
légkörben elégő 
vörösen ordító 
összezár 
előretör 
megindul 
bárcsak 
vagy mégsem 
már kitudja 
hol keress 
aki még 
elhiszi 
hogy lehet más. 
Vanitatum Vanitas. 


