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Ajánlás
Varga Árpádot első kötete kapcsán (Kétszáz apeva, 2018.) ismertük meg,
azonos témájú pályázatunkon helyezést is ért el alkotásaival. 2019-ben
standunkon is dedikálta első könyvét az áprilisi Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon. Nyitott, a világ és a költészet, irodalom rezdülései iránt
fogékony alkotót ismertünk meg benne. Ezt a jelen kötet is bizonyítja,
ahol kitörve az apeva szűkös keretei közül, bemutatja költői tehetségének
több oldalát is. Tudatosan ír és mérnökien játszik a szavakkal, úgy hogy
közben világnézetét és gondolatait is feltárja előttünk. Persze ez utóbbihoz erőteljesebben kell a sorok és szavak között olvasnunk, mint általában. Posztmodern szójátékaiban nem csak egymás mellé pakolja a szavakat, hanem következetesen lerajzolja, bemutatja korunkat. Politika, társadalompolitika, szociográfia elevenedik meg művei nyomán, nehéz és nehezen emészthető témák. Nincs lánglelkű világmegváltás, hanem helyette
mélabús és rezignált tényközlést kapunk. Ezek vagyunk, ilyenek vagyunk
ma.
Az sem véletlen, hogy online formában lát napvilágot ez az összeállítás.
Egyrészt szerzőnk is fontosnak tartja az online jelenlétet azért, hogy a fiatalokhoz szóljon, másrészt a borító is erre utal, s a versek zömében fel-fel
bukkannak a világháló különböző szegmensei, platformjai.
Köszönjük Varga Árpádnak ezt a posztmodern versfolyamot, ami közös
munkáink közül az első, de nem az utolsó. Hamarosan ugyanis további
kötetekkel jelentkezünk majd nyomtatásban és elektronikusan is Varga
Árpád munkáiból.
Addig is kellemes időtöltést kívánunk a következő egyszáz oldal ízlelgetéséhez!

Zsoldos Árpád és Adrienn
szerkesztők
Irodalmi Rádió
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A szerzőről
1984-ben születtem, gyermekkoromat Baranyában, Somogyban töltöttem, és jelenleg is egy dunántúli kisvárosban élek a kisfiammal és a feleségemmel. A költészet számomra elsősorban lelki megnyugvást jelent,
mégis többet egyfajta passziónál. Bár manapság a sűrített, lírai gondolatok
a rohanó élettempó és a jellemzővé vált türelmetlenség okán egyre nehezebben kapnak helyet az emberek életében, ennek ellenére meggyőződésem, hogy ma is az irodalom szerves részeként tekinthetünk a versekre.
Alkotói, írói álnevem vagy művésznevem nincs, mert eleddig nem tartottam fontosnak, akár hasznosnak, hogy kitaláljak egyet. Hogy miért kezdtem el éppen verseket írni? Talán mert eddigi életem szakaszaihoz, megértéséhez, tapasztalataimhoz, illetőleg a mindezekből fakadó érzelmek
feldolgozásához egyelőre megfelelőbb kifejezési módot nyújt a líra.
Mindazonáltal rengeteg gondolatom van a világról, mely gondolatokat
olykor jól vagy rosszul, de igyekszem méltóképpen feltálalni, ehhez pedig
a világ talán legkifejezőbb (anya)nyelve áll a rendelkezésemre.

Varga Árpád portréja
(a szerző saját felvétele)
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Már kamaszkoromban vonzott az írás, mai napig őrzök korabeli
naplójegyzeteket, szösszeneteket eredeti formájukban. Elmondások és
iskolai vélemények alapján viszonylag korán jól tudtam fogalmazni. Kitűnő magyartanáraimnak köszönhetően remek képzést és motivációt kaptam, így hát semmi nem tudott eltántorítani sem az írástól, olvasástól,
sem pedig a folyamatos tanulni vágyástól. Szándékom szerint lírai alkotásokat, eleinte „versikéket” 11 éves korom óta írok, később egyre inkább
nemcsak személyes témájú (tájleíró, szerelmes, elbeszélő írások), hanem
mondhatni komolyabb hangvételű, közéleti mondanivalóval bíró és közállapotokat feszegető műveket is alkottam. A tanárképző főiskolát Szombathelyen végeztem, földrajz és magyar szakos általános iskolai tanár lettem. Prózát írni irodalmi célzattal s magam által így megítélhetően még
nem próbáltam. 2016 őszén viszont elhatároztam, hogy a már meglévő és
a majdan születendő költeményeimet mindenképpen publikálni fogom.
Eddigi műveim többségére, a szövegek nyelvezetére jellemző az elgondolkodtató, mégis közérthető megfogalmazás. Kvázi fixa ideám, hogy
a szociális média felületeit kihasználva minél több magvas, lírai gondolatot juttassak el a fiatalokhoz. Éppen ezért verseim elsősorban online folyóiratokban (pl. Litera-Túra Művészeti Folyóirat online havi periodika;
Szózat elektronikus-online irodalmi, művészeti és kulturális folyóirat; Irodalmi Epreskert 5. sokoldalú virtuális művészeti folyóirat; NapSziget a művészetekért online művészeti és kulturális magazin; Polikróm kulturális,
közösségi-művészeti online folyóirat), a szociális médiában fellelhető irodalmi magazinokban (pl. Litera-Túra Művészeti Magazin; MIR – Magyar
Irodalmi Rovat; Sumida Folyó Hídja Kulturális Magazin; Gondola Kulturális
Magazin), valamint számos antológiában (pl. Apeva 2017, Apeva 2018,
Apeva 2019, 1150 apeva, Jelek 2019, Szavakból kazlat, Szószánkó, Lélekkapocs,
Úton, Gondolatrajzok, A szó ünnepe) olvashatók. Mindazonáltal nyomtatott
folyóiratok is publikálták már műveimet (pl. Kis LANT Irodalmi Folyóirat; Partium irodalmi, művészeti és közéleti folyóirat), magánkiadású első
verseskötetem pedig 2019 tavaszán jelent meg Kétszáz apeva címmel. Jövőbeli tervem további verseskötetek megjelentetése, emellett prózai szépirodalmi, esetleg publicisztikai szövegek alkotása.
Pápa, 2020. február 20.
Varga Árpád
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Előszó
Minden kornak, emberek által megélt korszaknak megvan a maga
szókincskészlete. Jellemző szófordulatokkal, szókapcsolatokkal, szóösszetételekkel, akár újabb közhelyekkel, melyeket leginkább az adott korban
használnak a közbeszéd során az emberek, s melyek az adott korban egyúttal formálják is a nyelvet. A különféle megnevezések és szószerkezetek
kialakulását befolyásoló tényezők szintúgy sokfélék lehetnek. Nincs ez
másként az úgynevezett posztmodern korban sem, a XX. század végétől
napjainkig a nyugatias, euroatlanti típusú, high-tech civilizáció és életmód nyilvánvalóan létrehozhatta és létre is hozta mára már saját elbeszélési módjait, ami így vagy úgy, de kimutatható a kultúrában, jelentkezik a
művészetekben.
Korrajzszösszenetek. Ez az alcíme e könyvnek, ugyanis többféle lírai
műfajt tartalmaz; hol pusztán leíró jelleggel, hol átvitt értelemben véve,
hol profán, hol cizellált, hol pedig eufemisztikus módon üzenve az olvasónak. A kötetben megjelenő művek között találni korrajzot, parafrázist,
gondolati lírát, játékos verset, mondókát, kiszámolót, bökverset, gúnyverset, refrénes verset és repetitív költeményt is. Megannyi lakmuszpapír,
mely a fogyasztói társadalom és az online dimenzió bonyolult és kevésbé
bonyolult relációit jelzi nekünk nem utolsósorban alarmírozó szándékkal.
A célzott irónia helyett jobbára expressis verbis néven nevezem egy-egy
költeményben a mű tárgyát, ami egyébként jól szemlélteti a magyar
nyelv értelemtükröző mivoltát, illetve korunk számos valóban szó szerint
jelentkező, ezáltal önreflexív hatását. Sok esetben csak a szavakat, a szókapcsolatokat kellett egy adott, lekerekített szösszenetbe beemelnem, s a
kor narratívája rögtön tálcán kínálta az értelmezési keretet. Talán éppen
ezért igazi értéke e kötetnek a lírába foglalt kísérlet a szintetizálásra, egyfajta korlenyomat megalkotása. Őszintén remélem, hogy e szándékom
elér majd az olvasókig, s a Kétszáz apeva után ezen második kötetemmel is
sikerülhet tartalmas gondolatokat felvillantani, valamint önmagán túlmutató művet fenntartani az utókor számára. Köszönet jár ezért a miskolci
Irodalmi Rádió szerkesztőinek, Zsoldos Adrienn-nek és Zsoldos Árpádnak,
akik lehetőséget biztosítottak minderre!
Pápa, 2019. november havában
A szerző

7

GYÖNYÖR
A szex azért jó: véle fajunk fennmaradjon
Inspiráljon minket s kényszerével hasson
Újra s megint újra átélni akarjuk:
Gyönyört kapva hátha megtelepszik sarjunk
Szombathely, 2003. október 8.

PROGRESSZIÓ
Facebook-hírekből szemezget a párom:
saját kutyájával közösülő nőt elítéltek…
Modern civilt e tettéért a jog kárhoztathat;
s e fejlődés bárhová begyűrűzhet.
Pápa, 2017. február 25.

SZAKBARBARIZMUS
Munkában, üzletben, pénzben – azt mondják – nincs barátság…
Boldog karácsonyt te drága, csillogó, fejlett világ!
Pápa, 2013. december 4.

BONYODALOM
Minden bonyolult.
Gondolnád?
Nem lehet: senkiben sem bízni!

Minden bonyolult lehet.
Bonyolult hát.
Nem lehet senkiben sem bízni…
Pápa, 2013 tavaszán
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GAZEMBERSÉG
Gazemberség újra támad
Inzultusok záporában.
Mindig csak én legyek félszeg?
Gazemberség újra éled…
Gazemberség újra támad
Inzultusok záporában.
Mindig én ne legyek részeg?
Gazemberség újra éled…
Gazemberség újra támad
Inzultusok záporában.
Mindig én kell legyek délceg?
Gazemberség újra éled…
Pápa, 2012 őszén
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LEKÖLTÉS
Nem vagyok renyhe, se fajankó,
Egy pénzköltő-versköltő golyhó.
Tudom, oka van, hogy nyilatkozom.
Beleim mozgásától rázkódom.
Csak mélabúsan, csak rezignáltan,
Mintha mi sem történt volna.
Nem kell az irreleváns sallang.
Lenni lesz torkunknak egy barlang.
Gyerekkorban hát nem erről szólt,
Gyerekkorunk így talán se volt.
Csak mélabúsan, csak rezignáltan,
Mintha mi sem történt volna.
Valósítóbbak a nők a férfiaknál?
Ragyogóbb lelkük fakó panasztár.
Ők nem kérdezgetnek vadul semmiért.
Épp azt megélik, mit a sorsuk kimért.
Csak mélabúsan, csak rezignáltan,
Mintha mi sem történt volna.
Magányos révült hangyák vagyunk,
Nagyvilágunkban kisvilágot akarunk.
De a hangya bizony tesz a közért,
Pofon után másnap nem cimborál azért.
Csak mélabúsan, csak rezignáltan,
Mintha mi sem történt volna.
Pápa, 2012 nyarán-őszén
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VÁROSI MADARAK
Városi madarak!
Mit csiripeltek? Nem értem.
Sokan vagytok, és sokfélék.
Drótokon lógtok,
vagy a megmaradt fakó fákon.
Hozzászoktatok az épített környezethez.
Hozzászoktatok, hogy díszes tereken
elétek dobott morzsáktól dagadhat begyetek.
Vagy, hogy a szürke esőben tető alá szálltok,
s nem áztok – miért van szárnyatok,
ha jó itt nektek? Csupán egy tollvonással
mindent elintéztek. Mit csiripeltek?
Bevallom, én még most sem értem…
Pápa, 2013

ÁLLATKERT
Szokták volt mondani: nagy az Isten állatkertje!
Hisz van benne bűzlő görény, meg ravaszdi róka,
lajhár és hiéna, farkas vagy kutya,
kullancs, meg kaméleon,
ájtatos manó, vagy gida.
Van páva, van liba, van doromboló szép cica,
tücsök és hangya, pillangó vagy bika.
Oroszlán, az alvó, gepárd és víziló,
vagy szamár, vagy disznó,
a meleg ólból való.
De oroszlánnak miért lehet disznófeje?
A cica is lehet egyúttal kaméleon?
Nem életszerű, ha a természet megtéveszt vele
– vajon ki okozza
e hamis evolúciót?
Pápa, 2013

11

ŐK
Ők magukra nem ismernek…(?)
Ők mindig helyesen cselekszenek…(?)
Ők minden választ sejtenek…(?)
Ők axiómák, miközben
Szabad bölcsészetet hirdetnek…
(Majd kergetnek…)
Más nem tud helyesen cselekedni…
Más a választ nem is sejtheti…
Más megkérdőjelezhető,
Számon kérhető.
Ők hát… nem.
Korántsem!
Ez legyen így tetsző.
Ők nem vitázni szeretnek,
Ám kiváltképp kiváltani!
Elismerést vagy méltányolást nem ismernek,
Velük gondolhatsz csak
– ha nem, hát vessz ki!
S ha megkérdem,
De miért lenne több joguk hozzá,
Hogy hitüket ránk erőltessék?
Csak állhatok zavarodottan és némán,
Mert a megértése veszélyes mentség…
Ők más emberek,
Máson nevelkedtek,
Más az értékrendszerük,
Más nyelven beszélnek.
(Más nyelvet is szeretnek.)
Míg te – hát…
Vagy olyan vagy, vagy nem olyan.
Szereped lelked óhatatlan,
De meghatározott:
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Te nem is tudsz olyan lenni,
Ha nem érted tettüket,
S nem kívánsz úgy tenni,
Ahogy ők…
Pápa, 2013. év elején

ÁLRADIKÁLISOK
Szédelgő s elzárt konok lelkek
Túlvigyázó lázas öncsapása
Azt hiteti: csak az jó, ki épp téged nem bánt,
S hogy a fekete fehér nélkül is járja.
Pápa, 2013 tavaszán
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POSZTMODERN MONDÓKÁK

Kiszámoló
Díj, bér, adó, hitel, illeték,
kód, szám, kártya… meg a maradék!

Dekóder
Regisztrációs kód, belépési kód,
vonalkód, vevőkód,
termékkód, OEP kód,
PIN-kód, PUK-kód,
hibakód… grrr!

Kártyavár
Lakcímkártya, betegkártya,
bankkártya, hitelkártya,
vevőkártya, klubkártya,
hűségkártya, telefonkártya,
feltöltő kártya, SIM kártya,
memóriakártya… kártyavár!

Számadás (avagy számvetés)
Lehet nehéz egy versenyszám,
vagy műsorszám magánszám,
néha világszám is: én nem tagadom!
Így is lehet, úgy számolom,
és elismerem – és elfogadom.
(Bizonyára lehet… gondolom.)
De nem lehet nyerőszám a lottószám,
pontszám a sorszám,
gyártási szám az ügyiratszám,
és keretszám a létszám.
14

Ha kódszám az iktatószám,
a rendszám nem hívószám,
mit is érünk velük?
(Mit is ér a számszerű…?)
Évszám, telefonszám,
személyi szám, adószám,
TAJ szám, számlaszám,
helyrajzi szám, irányítószám,
házszám és szobaszám:
így emberszámba vesznek!
S onnantól követhetsz…
(S onnantól követnek…)

Módi
Sem megerősíteni, sem cáfolni.
Sem szeretni, sem csalni.
Sem ülni, sem üldözni.
Sem vállalni, sem áldozni.
Sem nézni, sem látni.
Sem hálni, sem halni.
Sem adni, sem kapni.
Ez ma a módi…

Hétköznapi szókincstár
1
Ateista, autista, altruista…
Barista, artista, turista…
Futár, vigéc, operátor…
Stróman, ellenőr, animátor…
Felhasználó, vevő, fogyasztó…
Szolgáltató, közvetítő, szállító…
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Biznisz, marketing, szponzor…
Narrátor, rétor, direktor…
Hardver, szoftver, hacker…
Hosztesz, asszisztens, menedzser…
Kijelző, nyomógomb, kábel…
Karrier, míting, telephely…
Tanfolyam, képzés, modul…
Sajtó, producer, médiamogul…
Performance, dizájn, szabvány…
Tonight, live, online…
2
Tévé, híradó, mozi…
Celeb, talk show, reality…
PI-víz, lúgos víz, kóla…
Koenzim, méhpempő, élőflóra…
Biotermék, ökotermék, update…
Edzőterem, fitnesz, kondigép…
Komfort, eszkort, guminő…
Tanga, dezodor, tusfürdő…
Replay, lista, random…
Rágó, betét, kondom…
Jelige, társkereső, szingli…
Vega, topless, tini…
Fesztivál, parti, diszkó…
Zselé, piercing, tetkó…
Bölcsőde, napközi, pláza…
Alkohol, drog, márka…
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3
Bank, tőzsde, részvény…
Ukáz, ultimátum, törvény…
Szlogen, címlap, sztájliszt…
Voksoló, holdudvar, szavazóbázis…
Ráta, százalék, reálbér…
Biztosítás, nyugdíj, babakötvény…
Büdzsé, válság, euró…
Megszorítás, deficit, infláció…
Ékszer, kupon, akció…
Logisztika, vállalkozás, innováció…
Elkerülő, külváros, centrum…
Probiotikum, antibiotikum, produktum…
Aukció, kaució, tranzakció…
Portfólió, konstrukció, kondíció…
Sport, hobbi, kultúra…
Protekció, apanázs, mecenatúra…
4
Resti, étterem, kantin…
Fodrász, kozmetika, randi…
Internet, link, chatfal…
Intézet, fórum, hivatal…
Adósság, kötbér, közpénz…
Segély, prémium, nyeremény…
Hálózat, kiskapu, szabotázs…
Sztráda, parkoló, mélygarázs…
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Opció, korrupció, konspiráció…
Elhárítás, eljárás, szankció…
Jogerő, karhatalom, vendetta…
Szerződés, műszak, kategória…
Dologidő, kapacitás, ranglétra…
Projekt, pályázat, szisztéma…
Leszbikus, pedofil, pederaszta…
Allergén, skizofrén, szociopata…

Jó játék a szójáték
Fenntartható fejlődés… röhejes beidegződés…
Kompetencia, konferencia… csak kuplerájokhoz a duma…
Termék, meg piac, meg lobbi… parazita kis hobbi…
Érdekképviselet, szakszervezet, alapítvány… segítőkész hamisítvány…
Kávéház, bébiszitter, sorozat… merő szülői jóindulat…
Mozaik, csonka, egygyermekes… családmodellünk félelmetes…
Óvoda, iskola, egyetem… hibás tudású a gyerekem…
Fantázia, jövőkép, Isten… ha ellopott, már nincsen…
Pápa, 2013. év végén
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LÉTKÜLÖNBSÉG
Munkanapot letudni.
Fizetést megkapni.
Jövőben gondolni.
Jelenben feledni.
Vagy…

Munkanapot megélni.
Fizetést felfogni.
Múltban gondolni.
Jelenben tanulni.
Pápa, 2012. november 5.

FEJLŐDŐ TUDOMÁNY
Béna jövő: ki minek a tudósa?
Baljós jövő: ki kinek a tudósa?
Bűnös jövő: ki kinek a tudója?
Bánó jövő: ki minek a tudója?
Pápa, 2013 szeptemberében

ÉRTELMISÉGI MÓKUSKERÉK
Dolgoztass, hogy gondolkodhass!
Cél hozott, aztán szél visz el…
Gondoltass, hogy szorgoskodhass!
Szél hozott, aztán cél visz el…
Pápa, 2013 őszén
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PROJEKTEK…
Projektek, projektek…
Mindenféle, jó kis projektek…

Projektek, projektek…
Elkéstetek, elkéstetek…

Projektek, projektek…
Mit is reméltek…?

Projektek, projektek…
Aztán csak tek-tek-TEK…
Pápa, 2012. november 9.

IDILL
Megvalósítható álmok
Rendelhető versek
Bemutatható szeretők
Ghibellinek és guelfek
Tökéletlen vágyak
Logikus képzetek
Lábatlan hegymászók
Ghibellinek és guelfek
Parfümölt pénzek
Elküldött levelek
Felgyógyult betegek
Ghibellinek és guelfek
Beszedetlen adók
Tökéletes tervek
Halottal riport
Ghibellinek és guelfek
Pápa, 2012. október–decemberben
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PROFI PROLI
A zsidószidó, dühös hős
profi proli: közerkölcscsősz;
elszánt álszent „diplomata” –
kamatos kamaty-automata…
Hajlandó halandó típus?
Kaotikus katolikus…
Szakszót nem, szitokszót választ –
így eladó előadót játszhat!
Pápa, 2016. január 19.

FOCI, JÓGA, EURÓPA
Golyhók joga jogi jóga.
Bolygó golyónk baja golyva.
Bolha-foci s Barcelona.
Szájtátva fél Európa.
Gólok sora jogi csorba.
Gojok joga kigolyózva.
Ma öngól, ha jön a gólya.
Így hal ki vén Európa.
Pápa, 2013 márciusában
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KÖLTŐK, FOCISTÁK, POLITIKUSOK
Költők, ma! Kik vagytok,
Szőtök tündérmeséket!
Tudhattok egymásról?
Egymásnak mit ígértek?
Focisták, ma! Kik vagytok,
Álmot, jóérzést loptok!
Szeretitek még a futballt?
Magatokról mit gondoltok?
Politikusok, ma! Kik vagytok,
Fejünk felől döntnökök!
Sohasem elég semennyi?
Tájékunkra mikor jöttök?
Pápa, 2013 novemberében
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MIRE NÉZED A NAPOT?
Mire nézed a napot?
Folyton csak ezt hallod.
Mire nézheted a napot?
A főnököd egy zsarnok…

Mire nézed a napot?
Folyton csak ezt hallod.
Mire nézheted a napot?
A világ zavarodott…

Mire nézed a napot?
Gyakran ezt megkapod.
Mire nézheted a napot?
A tanárod halott…

Mire nézed a napot?
Gyakran ezt megkapod.
Mire nézheted a napot?
Ha a szerelem is lopott…
Pápa, 2013

GÉPEZETEK
vallási-gépezet
tudományos-gépezet
diszpécser-gépezet
termelő-gépezet
híradós-gépezet
pletyka-gépezet
virtuális-gépezet
globális-gépezet
kartell-gépezet
pénz-gépezet
ügynöki-gépezet
elnöki-gépezet
maffia-gépezet
rendvédelmi-gépezet
emberi-gépezet
gépi-gépezet
Pápa, 2015. május 27.
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FÖCIMAGYAROS
Ázsia – ázsió
Bordeaux – boros hordó
Manila – vanília
Románia – pirománia
Lettország – lett ország
Thaiföld – kéjhölgy
Bizánc – biz’ lánc
Maastricht – verdikt
Bagdad – vagdalt
Jereván – karaván
Sharm el-Sheikh – sármos sejk
Dagesztán – dagaszt ám
Dubaj – duhaj
Nyugat – ugat
Niger – néger
Broadway – brékelj!
Itália – ittál ma?
Moszkva – dogma
Panama – pláne ma
Lima – láma
Bajkál – dajkál
Japán – apám!
Nílus – vírus
Kína – kín ma
Magyarország – „Agyarország”
Záhony – horgony
Budapest – képest fest
Monok – konok
Koltó – költő
Erdély – meredély
Recsk – reccs!
És Kárpát – Árpád
Pápa, 2012
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Nagylátószögű felvétel a balatonboglári Xantus János Gömbkilátóból
A fotót készítette: László Ákos

TÍZPARANCSOLAT MÁSKÉPP
megszületni – világra jönni
szocializálódni – anyaképet és apaképet kapni
tanulni – felfedezni a világot
munkát keresni – nem lopni a napot
dolgozni – megkeresni a kenyérre valót
vállalkozni – hasznossá válni
kiszámlázni – jó tett helyébe jót várni
házasodni – családot alapítani
gyermeket vállalni – utódot nemzeni
exitálni – távozni az árnyékvilágból
Pápa, 2015. április végén
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NÉGY FAL KÖZÖTT
Való minden jel.
Minden jel múlt.
Minden múlt álom.
Minden álom kis való.
Való jel múlt álom.
Múlt jel álom-való.
Jelnek való múlt álom.
Álomjel mint múlt való.
Álom-való jel s múlt.
Jelálom lesz múlt való.
Jelvalóban álommúlt.
Múlt álom mint jelző való.
Való álom múlt jel.
Jelmúlt való álom.
Álom-való múlt jel.
Múlt jel való álom.
Való múlt álom jel.
Múlt való jel álom.
Álom múlt való jel.
Az életet így vigyázók.
Pápa, 2013 tavaszán
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MIRE KELL AZ IDŐ?
Mire kell az idő?
Vajon mire kell?
Hogy legyen még nevelőd,
Kitől tanulva tisztelj?

Mire kell az idő?
Nektek mire kell?
Túladni erdőn-mezőn?
Feladatot tudni le?

Mire kell az idő?
Nekünk mire kell?
Csak várni a szünidőt?
Az életet dobni el?

Mire kell az idő?
Neked mire kell?
Értesz férfit? Hát a nőt?
A tegnapra emlékszel?

Mire kell az idő?
Nekem mire kell?
Élni mint egy regényhős?
Kérdéseket tenni fel?

Mire kell az idő?
Nekik mire kell?
Szaporítani züllőt,
Vigyázni torzszülöttel?

Mire kell az idő?
Neki mire kell?
Felejteni éhezőt?
Magányra? Vagy ünnepre?

Erre kell az idő?
Tényleg erre kell?
Hódítani téridőt?
Mondd csak, erre kell?
Pápa, 2014 októberében
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BIZARR LÉTFOLYAM
Minden perc ejakulál.
Percenként öl a halál.
Halálhírre onanizál.
Minden perc ejakulál.
Pápa, 2015. év elején

LÉTMOZAIK
Tokás a hágott
Kicsiny a hónalj
Zenél a mámor
Tetszik a zaj
Szitok a titok
Drágul a zár
Szennyes a méz
És csukva a száj
Hold forog föl-le
Nap-narancs színez
Kirajzó vad invázió
Dugába dőlhet
Ondóból kényes
Szak-perverz új populáció
Pápa, 2012
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TE CSAK S ÉN MAJD
te csak tedd a dolgod
én majd kipróbálom az álmod
te csak csináld a dolgod
én majd megveszem a feleséged

te csak csináld a dolgod
én majd megveszem az álmod
te csak tedd a dolgod
én majd kipróbálom a feleséged

te csak tedd a dolgod
én majd elveszem a lányod
te csak csináld a dolgod
én majd megvalósítom a házad

te csak csináld a dolgod
én majd megvalósítom a lányod
te csak tedd a dolgod
én majd elveszem a házad

te csak tedd a dolgod
én majd megveszem a házad
te csak csináld a dolgod
én majd kipróbálom a lányod

te csak csináld a dolgod
én majd kipróbálom a házad
te csak tedd a dolgod
én majd megveszem a lányod

te csak tedd a dolgod
én majd megvalósítom a feleséged
te csak csináld a dolgod
én majd elveszem az álmod

te csak csináld a dolgod
én majd elveszem a feleséged
te csak tedd a dolgod
én majd megvalósítom az álmod
Pápa, 2014 decemberében
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ÉS BESZÉL
minden szülő meghal egyszer
s beszél alatta
beszél alatta
minden idő elfogy egyszer
s beszél alatta
beszél alatta
tűnő világ ember szemlél
s beszél alatta
beszél alatta
fontos beszéd csendet levéd
s beszél alatta
beszél alatta
vajon bennem talált hiba
s beszél alatta
beszél alatta
ez a szöveg komoly ima
s beszél alatta
beszél alatta
verset ma is szép átélni
s beszél alatta
beszél alatta
kicsöngettek lehet menni
s beszél s elrohan
beszél s elrohan
Pápa, 2018. november végén
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„KAJAKRA HÜLETŐS!”
Bigyó-izé-kütyü,
habiszti, fityfene.
Kutyagumi-müzli,
sajtkád és berkenye.
Postás jártas járdán
palotás táncot
Táncol vacogva:
ázott és fázott.
Pápa, 2012 októberében
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POSZTMODERN MONDÓKÁK II.

Vízió tele
aktív
éden hotel
megasztár
való világ
szeress most
balatoni nyár
vidám vasárnap
ma reggel
Nap-kelte
szomszédok
házon kívül
az ország tesztje
édes élet
barátok közt
jóban rosszban
tények
családi titkok
a gyanú árnyékában
Pimaszúr ottalszik
Jani házhoz megy
álljunk meg egy szóra
a világ és ami mögötte van
unokáink sem fogják látni
cimbora
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Legyen ön is milliomos!
Szerencsekerék
Kerékbár
Van benne valami
Mindent vagy semmit
Most vagy soha
Telemázli
Kapcsoltam
Áll az alku
Kérdezz! Felelek
Maradj talpon
1 perc és nyersz!
Egy perc terc
Zsákbamacska
A következő!
Hogy is van ez?
Elmebajnokság
Ötödölő
Okosabb vagy, mint egy ötödikes
Torpedó
A leggyengébb láncszem
Multimilliomos
Cápák Széf Pókerarc
Meri vagy nem meri
Legyen ön is milliomos!
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Egy nyelvet beszélünk
Gut. Besser. Gösser.
Let’s make things better.
Just do it.
Leisure and pleasure.
Mentos. The Freshmaker.
I’m lovin’ it.
Power to you. Digitally yours.
Connecting people.
So good.
Always Coca-cola.
Haverok, buli, Fanta.
Life’s good.
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Helyett
szent helyett őrült
tartós helyett idült
titkár helyett asszisztens
ellenálló helyett rezisztens
cigány helyett roma
íz helyett aroma
szorulás helyett székrekedés
kézfogó helyett eljegyzés
adóelkerülés helyett adóoptimalizálás
korrepetálás helyett felzárkóztatás
lélekgyógyászat helyett pszichológia
hálapénz helyett paraszolvencia
fogadó helyett szállás
segély helyett támogatás
szegény helyett rászoruló
takarítónő helyett technikai dolgozó
barátságos helyett felkészülési
közveszélyes munkakerülő helyett munkanélküli
munkanélküli helyett álláskereső
tolvaj helyett megélhetési bűnöző
igazgató helyett intézményvezető
népművelő helyett művelődésszervező
munkatárs helyett kolléga
banda helyett szubkultúra
féltékenység helyett szerelemféltés
beavatkozás helyett partnerség
vakmerő helyett bátor
szalagmunkás helyett gyártósori operátor
lövöldözés helyett tűzharc
büdös helyett kellemetlen szag
csalás helyett ügyeskedés
kórisme helyett diagnózis
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Ízlelgetett szavak és szintagmák
úgynevezett
felvilágosodás
okostelefon
Önnek egy új üzenete érkezett
szükségállapot
járulékos veszteség
bejelentett demonstráció
végkiárusítás
hitel nincs
a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el
a nyugalom megzavarására alkalmas téma következik
közvélemény-kutatás
szúrópróba
szájkarate
szexipar
szépségverseny
hírnév
határérték
szabálysértés
csendháborítás
tűzparancs
bizonyára elkerülte figyelmét
elemzők szerint
emberi fogyasztásra nem alkalmas
a keletkező gázt nem szabad belélegezni
ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
gyermekek elől elzárva tartandó
balesetbiztosítás
életbiztosítás
életjáradék
várható élettartam
létminimum
élethez való jog
szerzett jog
szavazati jog
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haszonélvezeti jog
jogdíj
jogerős
jogellenes
jogállam
jogharmonizáció
etikai kódex
perrendtartás
eltartási szerződés
házassági szerződés
regisztrált élettársi kapcsolat
hangulatkeltő
túlmozgásos
túlképzett
versenyképes
számlaképes
fizetésképtelen
év vesztes
iskolaérett
szopóreflex
tananyag
gyerektartás
nevelőintézet
kontraszelekció
túljelentkezés
tartósan munkanélküli
megváltozott munkaképességű
megélhetési politikus
természetes személy
jogalkotó
jogutód
döntéshozó
szociálpolitikai előadó
szóvivő
alvállalkozó
ingyenélő
percember
átlagember
üzletember
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embercsempész
szexrabszolga
békefenntartó katona
szabadbölcsész
könyvvizsgáló
csendestárs
stratégiai partner
stratégiai igazgató
független képviselő
területi képviselő
környezetmérnök
állambácsi
önhibán kívül
tisztelet a kivételnek
feltéve, de nem megengedve
különös tekintettel
ha és amennyiben
a jelenlévők kivételek
felnőttképzés
továbbképzés
megkopott tudás
tűzvédelmi oktatás
élethosszig tartó tanulás
katasztrófavédelem
fogyasztóvédelem
kárbejelentés
kártérítés
hulladékgazdálkodás
tematizál
ellehetetlenít
megsemmisít
elhatárolódik
beazonosít
berendel
túlterhel
állományba vesz
véglegesít
nyugdíjas állás
38

fenntartó intézmény
titkosszolgálat
családsegítő szolgálat
pénzügyi tanácsadó cég
bankkonszolidáció
tőkeinjekció
kapcsolati tőke
állampapír
eladósodás
önrész
önerő
olcsó hitel
kamatmentes hitel
tehermentes ingatlan
műemlék jellegű épület
férőhely
szobafogság
zárt ülés
zárt osztály
színfalak
szerepjátékok
adalékok
szervezett szurkolói csoportok
megélhetési bevándorlás
menekültügy
motivációs levél
amerikai önéletrajz
életpályamodell
kecsegtető pozíció
kulcspozíció
médiabirodalom
számháború
vallásháború
polgárháború
világbéke
békés célú felhasználás
üzleti titok
áron alul eladó
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önsorsrontó
ünneprontó
ízfokozó
nyelvvizsga
jótállás
búcsúcédula
lyukkártya
számítógépes adatbázis
adatforgalom
áramszünet
kékhalál
szabadon választott
időközi választás
kötelezően választható
kötelezően ajánlott
ajánlottan kötelező
állampolgári kötelezettség
kötelező védőoltás
kötelező kamarai tagság
kötelespéldány
kötelezettségszegési eljárás
gyorsított eljárás
idegenrendészeti eljárás
hűségnyilatkozat
politikailag korrekt
határzár
elrendelt túlóra
munkanap
kétkezi munka
családbarát munkahely
fizetés nélküli szabadság
emberi erőforrás
stratégiai megállapodás
átcsoportosítás
évértékelő
fenntartható fejlődés
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árfolyamkockázat
pénztelenség
anyagköltség
bankjegykiadó automata
bánatpénz
kenőpénz
táppénz
tanulópénz
költőpénz
zsebpénz
éhbér
mozgóbér
béremelés
bérrendezés
bérbefagyasztás
béren kívüli juttatás
garantált bérminimum
végkielégítés
képzési hozzájárulás
egészségügyi hozzájárulás
költségtérítési díj
vizitdíj
ösztöndíj
bruttó hazai termék
internetadó
súlyadó
adóhivatal
adójóváírás
adóbevallás
adókedvezmény
adózott termék
adómentes
tartozásrendező hitel
szabad felhasználású hitel
diákhitel
hitelminősítő
végrehajtó
hatósági engedély
ellenőrző hatóság
bűnüldözés
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büntetőper
büntetőjogi felelősség
hűtlen kezelés
előre megfontolt szándékkal
hirtelen felindulásból elkövetett
egyoldalú szerződésmódosítás
beismerő vallomás
halálbüntetés
jogi kategória
szolgálunk és védünk
út a munkához
Magyarország megújul
Magyarország jobban teljesít
új Magyarország
Európai Falu
brókerház
brókerbotrány
házi őrizet
műveleti terület
kutyával őrzött terület
idegeneknek belépni tilos
szigorúan bizalmas
tagállami hatáskör
hungarikum
egy főre jutó
államtitok
igénybejelentő
méltányossági kérelem
méltányossági igazolvány
méltányos közteherviselés
mentelmi jog
Ön dönt: iszik, vagy vezet!
a leghatározottabban cáfolom
leszállás csak a hátsó ajtón
parkolni tilos
ebédelni mentem
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Parafrázis kvantumocska
állami gondozás: állami pontozás
tankötelezettség: tanúkötelezettség
jogkövető magatartás: jogkövető állattartás
törvénymódosítás: génmódosítás
polgári engedetlenség: törvényes rendetlenség
ártatlanság vélelme: ártatlanság félelme
büntetőjogi értelem: büntetőjogi kényelem
végrehajtói kamara: térfigyelő kamera

Az élet iskolája
beszélni
beszélni és számolni
számolni és beszélni
számolni és nem beszélni
nem számolni és beszélni
nem számolni és nem beszélni

Fényanyag, avagy nem korog a célerőmű
A hóban forgó, vérszerény, ívbajos szellemgyerek
totál kés lett attól, hogy áromlások közepette
éheshármasban örömpörköltet fűzhetett.
Felmondása szerint zajtalankodásnak volt kitéve.

Az utca embere
Helló, mi?!
(Hatvanezer forintból nem lehet megélni…)
Na, mi a helyzet?
(Hetvenezer forintból sem lehet megélni…)
Végre találkoztunk!
(Nyolcvanezer forintból sem lehet megélni…)
Részemről a szerencse!
(Kilencvenezer forintból sem lehet megélni…)
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Mit hallani?
(Százezer forintból sem lehet megélni…)
Igen el vagy gondolkodva!
(Hatvanezer forintból nem lehet megélni…)
Azt hallottam fél füllel…
(Hetvenezer forintból sem lehet megélni…)
Sosem érem utol magam…
(Nyolcvanezer forintból sem lehet megélni…)
Ki az, aki mondja?!
(Kilencvenezer forintból sem lehet megélni…)
Arról nem is beszélve!
(Százezer forintból sem lehet megélni…)
Azt mondják, az nem számít…
(Hatvanezer forintból nem lehet megélni…)
…gondolom én…
(Hetvenezer forintból sem lehet megélni…)
Annyi szent!
(Nyolcvanezer forintból sem lehet megélni…)
Tudom, amit tudok!
(Kilencvenezer forintból sem lehet megélni…)
Mivé lett a világ!
(Százezer forintból sem lehet megélni…)
Mennem kell!
(Hatvanezer forintból nem lehet megélni…)
Na menj már!
(Hetvenezer forintból sem lehet megélni…)
Nincsen nekem időm ilyenre!
(Nyolcvanezer forintból sem lehet megélni…)
Majd akinek két anyja van!
(Kilencvenezer forintból sem lehet megélni…)
Ezért tart itt ez az ország!
(Százezer forintból sem lehet megélni…)
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Akitilop
(Géczy Gábor után szabadon – avagy a rosszat nem lehet jól csinálni)
Banánhéj, gumicsont, mikrofon-iszony…
Öltöny, üvegzseb, uborkaszezon…
Parlament, államtitkár, honatya…
Pártcsalád, koalíció, demagógia…
Kormány, ellenzék, demokrata…
Belügy, külügy, diplomata…
Szakértők, tanácsadók, miniszterek…
Képviselők, alelnökök, polgármesterek…
Bizottság, aláírás, indítvány…
Államadósság, hiánycél, forráshiány…
Alkotmány, költségvetés, vagyonnyilatkozat…
Rágalmaz, csúsztat, agyonhallgat…
Deklarál, kandidál, interpellál…
Bojkottál, szabotál, kollaborál…
Adózás, jogalkotás, konszolidáció…
Liberalizáció, dereguláció, privatizáció…
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Kilátás Chicagóra (Chicago City Lights At Night)
A fotót készítette: Mitul Shah.
Forrás: https://burst.shopify.com/photos/chicago-city-lights-at-night
(letöltés dátuma: 2019.11.24.)

Konzumerizmus proklamáció
benne van az egész világ
annyi a világ, amennyit beletöltesz
minden, ami számít és semmi, ami nem
mindenre van kész ötlete
minden héten valami új
minden nap új varázslat
dönts okosan
Jobban. Okosabban.
okos megoldás
hova máshova
bármikor bejöhet
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jobb veled a világ
Együtt. Veled.
ez a te pillanatod
megbízunk egymásban
kóstold meg a csodát
az édenkert íze
a szeretet íze
kalandra hív az íze
ronda és finom
könnyű és finom
utánozhatatlanul finom
a világ finomabb tőle
fenséges falatok
férfiasan tökéletes
egy szelet sohasem elég
jobban csúszik
mert megérdemlem
ami a lábat illeti
másképp, mint mások
az élet habos oldala
egy jó pofa sör
vezetni mindig élvezet
ha egyszer beül, többé nem akar kiszállni
a mi autónk
a minőséget kelti életre
a különbség tapintható
a legkisebb is számít
a legtöbb mi adható
a szavakon túl
a kapcsolat
az élvonal
Több mint üzlet.
alap, amelyre építhet
ha kell egy kis energia
első a sportban
a bank, amely igazán közel áll Önhöz
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a férfinak, aki megkapja, amit akar
ha csak egy kicsi hiányzik
nálunk az árak a földön járnak
bizonyíték nem ígéret
mert hülye azért nem vagyok
megettem már a kefirem javát
mindegyik táblában egy jó pohár tej van
a leggyengédebb kísértés, mióta csokoládé létezik
csak a szádban olvad, nem a kezedben
jóízű védelem a fogszuvasodás ellen
Pápa, 2014–2015.
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INGATAG INGEREK
Klikk, katt – pillanat!
El ne dugd a mobilodat!
Mutasd magad meg
majd a világnak!
A világ leszűkül
a szemnek, a szájnak…
Bíp-bíp – pittyeg, koppint!
„Ujjakat széthúzni!” – zoomolni tanít!
Kutasd magad fel
majd a világhálón!
Senki sincs egyedül,
sem nem távol.
*
Ingerek.
Az inggombom kerek?
A nagyit csak nézem: megért-e?
Remeg…
Nagyít az objektív, de nincs tele;
javíthatóak a pixelek.
Ingatag, ha inga a tag:
a korcsmából hazafelé tart.
Orbitális orbiton ordít.
Malőrben manőver…
Vajon ki lódít?
Egy okostelefon?
Egy italboltos?
Pár műhold?
Pár gugyi?
Mindegy,
lesz nézettség,
az a fontos!
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Így kerek.
Ikrek;
egy ingatag tag,
egy ingerlő inger.
Egy tőről fakad:
a konzumerizmusból.
Ide vezetett az út
a kommunizmusból…
Meg oda, hogy nincs válóok,
mégis kreálnak,
ami majd azt jelenti, hogy nincs,
mégis úgy csinálnak.
Globalizmus,
virtualizmus,
ingergyerekek;
így ingathatóak egyre
lám az ingerek.
*
Ez egy új generáció.
Fene nagy ráció kell hozzá,
hogy értsük: nincsen miértjük –
számunkra, régieknek…
Pápa, 2014

MÉDIATÖLTELÉKEK
„Itt most több dolog elhangzott…”
„Vagy igaz, vagy nem…”
„Egyrészt… Másrészt…”
„Meg kell hagyni…”
„Ilyen is van…”
„Elég az hozzá…”
„Még akkor is, ha…”
„Erről nem nagyon szoktak beszélni…”
Pápa, 2016. november 10.
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FUTBALLISTÁK
Ha kell, csúsznak-másznak.
Ha kell, csípnek, harapnak.
Ha kell, cserélnek.
Ha kell, bedobnak.
Ha kell, berúgnak.
Ha kell, hajtanak,
és sokat futnak.
Ha kell, zongorát cipelnek.
Ha kell, sziporkáznak.
Ha kell, megfejelnek.
Ha kell, csúsztatnak.
Ha kell, örülnek, ölelkeznek,
a célt elérve táncolnak,
ha kell, s vigadnak.
Ha kell, csapatként mozognak.
Ha kell, családban maradnak.
Ha kell, tanítanak.
Ha kell, edzenek.
Ha kell, passzolnak.
De valakik önzőznek,
és valakik vetkőznek.
Ha kell, ha nem: így tesznek.
Ha kell, véreznek,
s ha kell, belehalnak…
Ez futball.
Ez a futball.
Mi vagyunk a futball.
Pápa, 2015 januárjában
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MOZGÓKÉP(P)
Fátyolos allegória:
múltunk ködén egy szépia
panorámakép.
Kik látták se így látták…
Majd a mozik a kívánt klónban
plántálják a mát is;
most is.
Egymást tévéhírekből ismerjük,
falak díszítik életünk.
Beszürkülünk, beszűkülünk,
mégis kellenek a falak.
Tervszerűen lelkendezünk,
elkendőzünk;
a főrendezőnk nem háklis,
szemre vetíti a jelent.
Ez a mozi már digitális:
diszkrét idejű, diszkrét értékű
determinált diszk –
csak egy diszpécsertől függ,
lesz-e belőle indiszkrét
szupergiccs.
Pápa, 2014. november 26–27.
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KOMOLYTALAN
Akkor komoly, ha nem örül…
Akkor komoly, ha a pénz körül…
Akkor komoly, ha hivatalos…
Akkor komoly, ha somolygós…
Akkor komoly, ha van hitele…
Akkor komoly, ha van felelete…
Akkor komoly, ha van autója…
Akkor komoly, ha van mobilja…
Akkor komoly, ha cégvezető…
Akkor komoly, ha termelő…
Akkor komoly, ha nyilvános…
De még komolyabb, ha fátyolos…
Akkor komoly, ha nem gyerek…
Akkor komoly, ha nem feszeng…
Akkor komoly, ha van státusza…
És akkor komoly, ha van nimbusza…
Akkor komoly, ha alvilági…
Akkor komoly, ha európai…
Akkor komoly, ha ideje nem a semmibe…
(Hanem valaki zsebébe dolgozik.)
Pápa, 2013. év végén
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A HAMISÍTATLAN HAZUGSÁGOKRÓL
Hazudhat-e hazugnak hazug?
Sok hazug közt hazudni hazug?
Hazugságból hazugság a kiút?
Higgyük-e, hogy a hazugság hazug?
Ha hazudtunk, rólunk kiderül-e?
Korábbi hazugnak hihetünk-e?
Aki egyszer hazudott, kétszer is fog?
Aki kétszer hazudott, többször is fog?
Csak az igazság fokozódása a hazugság?
Vagy végleg eldönthető,
Kárban, kórban – vagy korban megmérhető
Gazság?
A semmibe mutató nyíl így életünk:
Egy szobabiciklin ülünk, s veszettül tekerünk,
Hogy az állítólagos szabadidőnkben űzzük el a plusz kilót,
Mely az állítólagos munkaidőnkben a testünkre rakódott…
Hazudjuk a múltat, hogy hazudjuk a jövőt,
De meddig mehet még ez így tovább?
Komolyan hiszik e hitetlenek e jövőt?
A legnagyobb hazugság az önbecsapás?
Az igazság szálainak kibontása
Csak akkor érdekeljen minket,
Ha nem csak mi lehetünk arra érdemes kibontók,
S a szomszéd majd velünk együtt ébred.
Igaz embernek lehet csak mindig igaza,
S ha hirtelen felindul is, még igaz szava,
Hiába ítélik, hiába nem értik –
Lám intelligencia híján csak egy „kincs, ami nincs”…
Pápa, 2013 őszén
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FOGYASSZÁTOK SOK SZERETETTEL!
Van, aki fogyaszthat,
Azért, hogy fogyasszunk!
Fogyasszunk s fagyasszunk
Egymásból egymásért
Ki mindent – s ki mindent –,
Jelenben jövőnkért!
(Vagy ha nem, hát majd adunk kicsit,
Megmondjuk mik az álmaid…)
Ő fogyaszt – te fogyaszd!
Te is hát fogyassz!
(Csak közben – azért – el ne fogyj!)
Kijelentő módból így lesz parancs.
Ne szalaszd el, és főleg le ne maradj,
Hisz ez ma a legnagyobb gond…!
(Vagy ha nem, hát majd adunk kicsit,
Rájöhetsz mik az álmaid!)
Fogyaszd a nőt – az évelőt!
Tükröd legyen-e ő?
Fogyaszd a bajnokot, a sportdivatot!
Győztes a nyerő erő?
Fogyaszd az árut, a produktumot!
Hidd el, ez neked kellő!
(Vagy ha nem, hát majd adunk kicsit,
Megmondjuk mik az álmaid!)
Pápa, 2013 őszén
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Bevásárlóközpont (View from second floor of shopping center – Eaton Centre, Toronto)
A fotót készítette: Matthew Henry
Forrás: https://burst.shopify.com/photos/eaton-center
(letöltés dátuma: 2019.11.24.)

MIÉRT LOPUNK?
Jól nézd meg,
ki mit lop,
s hogy miért
csen, oroz!
Nem titok,
nem vívmány,
csak hitvány
mutatvány!
Nézd csak meg,
ki mit lop,
s hogy miért
csen, oroz!
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Nem étel:
műanyag!
Földgáz és
kőolaj.
Jól nézd meg,
ki mit lop,
s hogy miért
csen, oroz!
Nem érték,
csak dísztárgy!
Becstelen
zsibvásár!
Nézd csak meg,
ki mit lop,
s hogy miért
csen, oroz!
Nem meleg
szeretet,
nem szex s nem
érzelem…
Pápa, 2013. december 6.

PÉNZDIVAT
Mennyi sok embert ítélünk
pénzhez kötődő dolog miatt.
Ebből kellene rájönnünk,
hogy ez is csak egyfajta divat.
S minél inkább több van,
annál inkább megszabható,
Miképp egyre jobban
saját lelkünk eladható…
Ez már a pénzdivat.
Pápa, 2013. december 22.
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LEÁNY, ÉLET, ÁLDÁS
gyermek, leány, csalódás
hibás, szokás, bajlódás
leány, élet, áldás
drága, szülő, kihívás

leány, buli, bevetés
remény, méreg, szenvedés
leány, élet, féltés
drága, szülő, őrlődés

leány, sírás, nevetés
játék, baba, szeretés
leány, élet, váltás
drága, szülő, megoldás

leány, virág, remegés
szépség, kétség, üdeség
leány, élet, érzés
drága, szülő, megértés

leány, lélek, kamaszláz
buta, tabu, eltiltás
leány, élet, várás
szülő, vétek, elfojtás

leány, válasz, akarás
csoda, tudás, hódítás
leány, élet, forrás
szülő, öröm, feloldás

leány, szerep, káromlás
hamis, önkép, vágyódás
leány, élet, bántás
szülő, hiba, zsarolás

leány, álom, házasság
férfi, gyermek, boldogság
leány, élet, áldás
szülő, delnő, vigasság
Pápa, 2014 tavaszán
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SZEGÉNY-E A GAZDAG, GAZDAG-E A SZEGÉNY?
A szegények zúgolódnak, a gazdagok összefognak.
A szegények tusakodnak, a gazdagok tanakodnak.
A szegények kihasználnak, a gazdagok fenntartanak.
A szegények zaboláznak, a gazdagok reguláznak.
A szegények rimánkodnak, a gazdagok kiforgatnak.
A szegények szaporodnak, a gazdagok nem spórolnak.
A szegények produkálnak, a gazdagok kreatívak.
A szegények kivéreznek, a gazdagok felfrissülnek.
A gazdagok lízingelnek, a szegények követelnek.
A gazdagok unatkoznak, a szegények életuntak.
A gazdagok affektálnak, a szegények nem paráznak.
A gazdagok elutaznak, a szegények emigrálnak.
A gazdagok vitorláznak, a szegények kvaterkáznak.
A gazdagok ruházkodnak, a szegények alázkodnak.
A gazdagok félrehúznak, a szegények lesodródnak.
A gazdagok kívánkoznak, a szegények siránkoznak.
Pápa, 2015. május végén
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EL VAGY MEG
elírva vagy megírva
elemésztve vagy megemésztve
elzavarva vagy megzavarva
elismerve vagy megismerve
elbánva vagy megbánva
eldobva vagy megdobva
elállva vagy megállva
elfojtva vagy megfojtva
Pápa, 2015. június végén

A SZAVAZÓFÜLKE MAGÁNYÁBAN
A szavazófülke magányában
senki nincs egyedül;
ott zeng a fülben a sok szlogen,
oda torkollik tudatalattinkba ült,
ülepített, márkás gyúanyag
tábortűzi érdek-falatok alatt;
s hol bárki választása egyet ér,
ott a legócskábbal mindenki egyetért…
A demokratikus fülkeforradalmár
ezért nem több, mint lerészegített kalmár,
s a szavazófülke magányán így ma már
nem sok minden múlik.
Pápa, 2017 januárjában
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PARÁDÉK
fesztivál, fesztivál.
hol szülői fantázia sem jár.
fesztivál, fesztivál.
mert…
annyi minden jár.
fesztivál, fesztivál.
hol sátrakkal bont formát éji táj.
fesztivál, fesztivál.
lásd…
dizájner a sztár.
fesztivál, fesztivál.
hol a fiatal ugyan nem piál.
fesztivál, fesztivál.
csak…
túl sok itt a lány.
fesztivál, fesztivál.
hol a placc akár egy új Place Pigalle.
fesztivál, fesztivál.
így…
bárki sorba áll.
Pápa, 2016. július 15.
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KŐ, PAPÍR, OLLÓ
Ma már van olyan,
hogy olló nélkül
nem tudsz hová menni.
Bontanod kell, szabni, vágni,
magadnak felnyitni.
S megtanulod hamar e módit:
ez a világ ilyen.
Hiába készülsz, hiába lázít,
ebben csoda nincsen!

Ma már van olyan,
hogy fegyver nélkül
nem tudsz hová menni.
Riasztanod kell, ütni, vívni,
magadat védeni.
S megtanulod hamar e módit:
ez a világ ilyen.
Hiába készülsz, hiába lázít,
ebben csoda nincsen!

Ma már van olyan,
hogy pénz nélkül
nem tudsz hová menni.
Fizetned kell, hozni, vinni,
magadnak megvenni.
S megtanulod hamar e módit:
ez a világ ilyen.
Hiába készülsz, hiába lázít,
ebben csoda nincsen!

Ez a mai kő–papír–olló,
hogy pusztíts, fizess, fogyassz!
Játszhatod naponta, sőt muszáj,
hogy eldöntsd:
mész vagy maradsz!
S megtanulod hamar e módit:
ez a világ ilyen.
Hiába készülsz, hiába lázít,
ebben csoda nincsen!
Pápa, 2013 decemberében
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DILEMMA
1
Ha van későn, van korán.
Ha még nem múlt, majd talán…
Ha itt késő, ott korán –
ha ott elmúlt, itt talán…
Ha nem késő, még talán,
ha el nem múlt, túl korán.
Ha lesz később, jobb talán,
ha lám elmúlt, már korán.
2
Ha túl késő, majd talán –
ha már csak múlt, ez korán.
Ha már késő, ily korán,
Ha az már múlt, kár talán.
Ha nem késő, bár talán,
Ha fáj a múlt – még korán.
Ha jobb később, mint korán,
Hacsak nem múlt: nos, talán…
Pápa, 2013
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SPORT VAGY JÁTÉK
Ha kiveszik a játék szépsége,
eljön a komolykodás.
Ha kiveszik a játék szentsége,
megjön az okoskodás.
Hol eltűnik a játék szelleme,
ott nincs tiszteletadás.
Hol eltűnik játék s természete,
ott elvész szórakozás.
Pápa, 2015. január 28.

A HALOTTAK NEM FIZETNEK
Tisztán látszik, mire megy a játék:
sötétben hasznot nem hozhat árnyék.
A halottak már nem fizetnek…
Tudják jól, hogy az álom a fényben
megengedőbben lesz vágyott kényszer.
A halottak már nem fizetnek…
Tejelni termékeny anya tud s fog,
évei száma ne legyen túl sok!
A halottak már nem fizetnek…
Tetszhalott boldog, szerelmét sejti,
vazallus voltát vadonban rejti.
A halottak már nem fizetnek…
Pápa, 2016. január 20–21.
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AZ ÁRUHÁZ PARKOLÓJÁBAN
Az áruház parkolójában
mindenki elégedett, vagy siet.
Megkapta, amit kinézett,
elvette s fizetett.
Apád-anyád idejöjjön!
Ha kell, ha nem – bedőljön…
Így az iránytábla-plakát;
még ha kommersz is,
nem ver át…

Az áruház üzlethelyiségeiben
mindenki elégedett, vagy siet.
Megkapta, amit kinézett,
elvette s fizetett.
Mindegy, hogy „kabátgombok”,
vagy mások okoznak gondot;
színezüst libikóka
döntheti el: vajon mi
váljon valóra…

Az áruház előterében
mindenki siet, vagy elégedett.
Megkapta, amit kiszemelt,
elvette s fizetett.
Egy sem üres bendő:
beleikben tekergő,
suvickolt szervi szövet –
jól becsapott lett
idejövet…

Az áruház kijáratában
mindenki siet, vagy elégedett.
Megkapta, amit kiszemelt,
elvette s fizetett.
Legjobb ismert barátjával,
„legóházi” egójával
szabadon távozhat;
így hát okkal s joggal felruházva
tovább álmodozhat…
Pápa, 2016. január–februárban
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Egy fekvő ember egy üres tetőparkoló közepén (Aerial Shot Of Person Atop Parking)
A fotót készítette: Martin Reisch
Forrás: https://burst.shopify.com/photos/aerial-shot-of-person-atop-parking-lot
(letöltés dátuma: 2019.11.24.)
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POSZTMODERN MONDÓKÁK III.

Ilyen-olyan
(No. 1)
ilyen napok
olyan hetek
amolyan hétvégék

annak az éjszakája
ennek a világnapja
amannak a karácsonya

ilyen percek
olyan órák
emilyen esték

a nap nyertese
a hét vesztese
az év pillanata

Ilyen-olyan
(No. 2)
ilyen kihívás
olyan tábor
amolyan fesztivál

annak a díja
ennek az embere
amannak a felfedezettje

ennek a kenyere
annak a tortája
emennek a himnusza

a nők receptje
a fiatalok mániája
az öregek kedvence

Fotók(ON)
nyár ON
strand-ON
nyaralás(ON)

szabadság(ON)
kirándulás-ON
főzőverseny on

lánybúcsú: on
legénybúcsú ON
esküvő on

vadászbál-ON
szülinapi buli: on
szilveszter ON
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közéleti kollázs
epic
O1G
hatero
techcég
fun fact
ultragáz
társelnök
too much
háttéralku
homeofób
coming out
hiszi a píszí
panaszkönyv
aki mer az NER
minek ment oda
véleménybuborék
fake-ek és ellensúlyok
régen minden jobb volt
Ön kormányzati választás
basically (and/or definitely)
a szándékos félremagyarázás elkerülése végett

furcsa összetételek
tűpontos gumiszabály
tűzvarázsló lélekdonor
hiánypótló nyereségvágy
gettómilliomos közellenség
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farkába harapó popkultúra
iróniára hivatkozva
gyártják önmagukat
miközben
eme irónia árából tesznek
ironizálható tesztet
irigylésre méltókat
a sok fiatal meg beköveti őket

Csemege, mely E-mentes
szeletelt
vákuumcsomagolt
gluténmentes
mesterséges aromát nem tartalmaz
laktózmentes
ízfokozót nem tartalmaz

#hámerjó
nézem hámerjó
röhögj hámerjó
szakadt hámerjó
vedd el hámerjó
menő hámerjó
nyerő hámerjó
küldd el hámerjó
tedd föl hámerjó
kell egy hámerjó
kettő hámerjó
telcsi hámerjó
szelfi hámerjó
igyál hámerjó
dikmá hámerjó
tényleg hámerjó
gyere hámerjó
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Liberális akcentus
(apeva-poéma)
ti
lenni
homofób
kirekesztő
diktatórikus
mi
lenni
független
élenjáró
demokratikus
ti
lenni
maradi
populista
barbarisztikus
mi
lenni
haladó
tárgyilagos
filantropikus
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Szelektív tolerancia
A legostobábbak

Az okosok

Bcsf Bglr Dn
Dvd Tms
Egly Gyrgy
Hrkvcs-Kvts Jns
Jsd Kss Imr
Ksfldy Gyrgy
Mlnr F. Árpd
Pst Imr
Sznszl Frnc
Szcs Rbrt

Ágstn Lszl
Dnl Ptr
Frkshzy Tvdr
Hvs Hnrk
Klmn Olg
Mgyr Gyrgy
Ndsdy Ádm
Ppp Rk Kng
Prt Ngy Ljs
Tt W. Árpd

Az ostobák

A legokosabbak

Bgr Lszl
Cy-Brt Rbrt Gyl
Drbk Jns
Gczy Gbr
Lnk Gbr
Pp Gbr
Pzsr Rbrt
Rffy Ern
Sznt Ljs
Trczkz Istvn

Bldgk Zslt
Csntln Sndr
Gyrgy Ptr
Hnt Andrs
Jszt Lszl
Krs Lszl
Orsz Lszl
Tms Gspr Mkls
Vg Istvn
Zchr Gbr
Pápa, 2019 nyarán-őszén
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CIPRUS-CIKLUS
(avagy a Posztmodern mondókák margójára)
1
Történelmietlen.
Tudománytalan.
Szükségszerűtlen.
Válaszolatlan.
(Ennek ma már – kérem! – irodalma van…)
2
Bruttó hazugság. (?)
Rasszista reinkarnáció. (?)
(Barátság extrákkal – akció!)
3
Máshol se jobb…
Mással se jobb…
(Máshol is várhat még kvártély és koszt…)
4
A szerződések szövege:
Gyakran változik.
(Minden hónapban újabb szerződésmódosítás…)
Barbár barátok feltörnek, rabolnak!
(S ha átvernek, hülye vagy – hogy nincs reakciód…)
(Ez ám a felvilágosító mozgósítás!)
5
Tudósok dolgoznak – a jövő tudósainak.
Izolálnak, kísérelnek, szólnak.
Így működik ma az emberiség.
Így fejlődik ma az emberi gén.
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S lehet tüntetni – működik a demokrácia.
Nincs felelős – működik az igazságszolgáltatás.
Megkaptuk a szurit – működik a gyógyítás.
Így működik ma az emberiség.
6
Nagy jövőbeni tervek,
de a jelenben élnek, szeretnek, csalnak…
Kapnak.
Kopnak.
Elfáradnak.
(Elfáradhatnak?)
(Te miért nem fáradtál el?)
Ítéltetnek. (?)
Ítélhetnek. (?)
(Saját házuk táján meg nem sepernek…)
7
Nem én hatok rátok,
hanem a saját démonaitok:
a pénz, a pazarlás, a másolás –
és ebből a gondjaitok.
Az allergia? Kamu. (?)
(Vagy igaz, vagy nem…)
Az agyelszívás? Mi az?
Hány üléses tandem?
8
Hadd mondjam végig!
Nem fejeztem be!
Azt akartam még mondani…
Várjál már, most… én beszélek!
(A civilizáció vívmányainak mentén
előbb-utóbb felemésztődik a demokrácia.)
Pápa, 2016 tavaszán
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HÉTKÖZNAPI SZÓKINCSTÁR 2.0
(avagy ez is a Posztmodern mondókák margójára)
1
szépkorúak, véglények, ligetvédők…
békeharcosok, migráncsok, szagértők…
neokonok, fehérjehalmazok, kamugépek…
celebek, vloggerek, polkorrektek…
trollok, hipszterek, lúzerek…
gádzsik, álcivilek, vamzerek…
arabok, imámok, terroristák…
keresztények, muzulmánok, ateisták…
2
swag, thug life, lol…
regel, hájpol, lájkol…
dik, more, csávó…
dilo, bula, tavesz baktalo…
musically, snapchat, tinder…
insta, facebook, twitter…
input, output, startup…
download, upload, free app…
3
wedding time, sunrise, monitoring…
hashtag, mainstream, dopping…
bullshit, fake news, establishment…
bérenc, véleményvezér, komment…
társadalmi munka, kombó, dataizmus…
karaktergyilkosság, szelfi, algoritmus…
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állatsimogató, kalandpark, okosóra…
hiánypótló, népbetegség, bakancslista…
4
társas magány, érdekcsoport, sörkert…
szövegbányászat, romkocsma, sírkert…
majomszeretet, heringparti, darázsderék…
mamutvállalat, macskajaj, csőgörény…
kimaxol, szinkronizál, túltol…
kilakoltat, hozzászól, posztol…
státuszszimbólum, pénzügy, digitális paranoia…
gyülekezési jog, irányelv, szociális média…
Pápa, 2018

EMBER FORMÁJÚ AUTÓK
Elöl a szemek,
hátul a kipufogó,
belül a dagály,
kívül a dizájn és szenny.
Előzgetik egymást,
mert egyik gyorsabb,
mint a másik.
Van olajos, van gázos.
(S elmennek bármely határig.)
Csak tölteni kell bele.
Pápa, 2016. február 22.
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Úton a belváros felé (The Don Valley Parkway from the Leaside Bridge, Toronto)
A fotót készítette: Matthew Henry
Forrás: https://burst.shopify.com/photos/city-highway
(letöltés dátuma: 2019.11.25.)

JOGOS?
Ha az igazságot nem kéne magyarázni,
csak jutna-jutna egyre előre,
talán elkényelmesednénk,
és mindenki hátradőlne.
De mi felvilágosodtunk, joggal, nosza –
és a jogokkal megágyazva
transzformáltuk életünket
szántszándékkal s azért,
hogy a tiprókkal leszámolhassunk.
És valóban?… Ó, soha…
Nem veszitek észre? A jog arra való,
hogy csűrjék-csavarják
pont azok, akik megalkotják!
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Ők védekeznek és támadnak vele,
senki másnak nincs rá szüksége;
ügyeket kreálnak, bolygatnak –
nem elrendeznek s nem megoldanak,
csupán megolvasnak és bosszant’nak.
Mert miért kell bonyolultan beszélni?
Vagy ki nem bonyolult, őt lenézni?
A legszebb hazugságok ezért az emberi jogok,
miközben a néptömeg a modernitásban nyomorog…
Mindennapos jogsértések – ki értené meg?
Papír, döntés, adat: emberi sors…
Nem mindenkinek van joga
a maga igazságára éppen,
hát vágyakozik oda, ahol jobb…
Ki a szabadságban megélt,
megél a diktatúrában.
Ki a diktatúrából megélt,
megél a szabadságban.
Szabadság és diktatúra így egy tőről való:
óvatlan elménknek felkínált faló…
Emlékbe!
Pápa, 2015 tavaszán
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ÖSZTÖNBÖRTÖN
nem félreérthető a nappal
nem félreérthető az éjszaka
nem félreérthető tavasszal
a természet új illata
nem félreérthető a megható
nem félreérthető a szeretet
nem a falon fekete sziluett
és – sajnos vagy nem – a képzelet
nem téveszthető a pillantás
nem tévesztendő az álom
nem tévesztendő nyáron a csók
rétre huppanván, virágágyon
de téveszthető a vágyódás
félreérthető az akarat
téveszthető a szégyenérzet
kiváltható a gondolat
Pápa, 2014. év végén

GYORS GYROS
Intenció.
Fagocitózis.
Fúzió.
Fluktuáció.
Exocitózis.
Intenció…
Pápa, 2012 tavaszán
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GÖRCSÖLJ, CSAK GÖRCSÖLJ!
Görcsölj, görcsölj csak, hogy legyen fiad!
Görcsölj csak, hogy legyen lányod!
Aztán görcsölj, görcsölj csak, hogy
legyen nap, hogy ne kérd, hogy ne fájjon!
Majd görcsölj, görcsölj csak, hogy
legyen, mit a gyerekeidnek enni adj!
Görcsölj, csak görcsölj, hogy
várhasd megint az új tavaszt!
Majd görcsölj, görcsölj csak, hogy
derék ember legyen lányod, fiad!
Görcsölj, csak görcsölj, hogy
amit kérnek, azt mind-mind megadd!
És görcsölj, görcsölj csak,
ha már ember lesz a nagy kamasz –
görcsölj, csak görcsölj,
tudd meg, milyen az,
hogy végignézed utódod és véred,
hogyan s mint lakja e bolygót,
hogyan jár-kel s téved…
Majd görcsölj, csak görcsölj, hogy
az életnek útnak indíthasd!
Kezd elölről és görcsölj újra, hogy
a görcsölést nehogy átadhasd…
Még mindig görcsölj, görcsölj csak,
hiába külön ember már lányod, fiad;
ha ő még nem görcsöl, te görcsölsz csak,
de Isten ments is, hogy ezt átadhasd!…
Pápa, 2015. június végén
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ATEISTA SZEX
Amikor a súrlódási erő
átalakul hőenergiává…
Amikor a fehérjék s hormonok
késztetnek izomrángásra…
Amikor működik a kémia,
az elemek komponálnak;
még hozzá kis matek, kis francia
– működhet tegnapról mára.
Professzorok, doktorok, pápák
pedig a pornóban csúcsosodnak;
csak az istenért sem sikerült az istent is kiverni
csendben, vágyfokozóan…
Pápa, 2016. augusztus végén – szeptember elején

MEGY A MATEK
1
Megy a matek.
Mutat a matek.
Matat a matek.
Mit ad a matek?
Mulat a matek.
Méltat a matek.
Megy a matek?!
Megy a matek!
Megy-megy…
(Vagy megyeget…?)
Így megy a matek?
Megy a matek –
folyton,
az egész élet matek,
fojtón.
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2
Játék a számokkal:
ámítástechnika –
ok nélküli okos
élet-prozódia.
Mert fel kell aprózódnia
napjainknak
(akár a kommunizmusban);
így megy ma már ez
a multi-kultúrával ellátott
konzumizmusban.
3
Máris a matek.
Bugris a matek.
Vicces a matek.
Csakis a matek.
Izgat a matek, szólongat.
Tisztes távon tartogat.
Nógat a matek.
Hideg a matek.
Biztat a matek.
Megcsal a matek.
Nyüzsög a matek.
Tegnap a matek.
Vár a matek, vár, vár;
a természettel korrumpál.
4
Hányas voltál matekból?
Matekosan szólj a matekról!
Tanított a matek a matekra,
matektanár lettél,
még ha nem is tudsz róla.
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Még ha nem is tudsz róla…
Így vár a matek, vár, vár;
fokról fokra redukál.
Azután leszámolsz vele, talán,
míg egy bordó, csüggedt napon
lógó fűzfaágak között
temetéseden trombitál.
Nincs matekhalál.
Pápa, 2014 novemberében

SZÉP, NAGY VICC
A vicc az, hogy
mindenki biológus,
mindenki fizikus,
mindenki matematikus,
sőt akár informatikus.
Még ha nem is tud róla,
még ha nem is gondolja –
még ha valaki titkolja –,
akkor is meteorológus,
jogtudós vagy pedagógus,
lelkész, netán pszichológus,
gyógyász, akár borász,
botanikus vagy vadász,
állattenyésztő,
sőt agronómus –
és nem mellesleg szexológus!
Hisz józan paraszti ésszel is úgy logikus,
hogy minden ember polihisztor típus.
Ennek ellenére mindenkinek kuss!
(Vagy legfeljebb, mint a Hofi-viccben a klasszikus:
a gazdagoknak klassz, a szegényeknek kuss…)
Bár nem sokáig lesz így praktikus…
Pápa, 2014. november közepén
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MARAD HÍRED UTÁNAD
bárhová is költözöl
marad híred utánad
bárhogyan is szörfözöl
marad híred utánad
bárhova is távozol
marad híred utánad
bárhogyan is változol
marad híred utánad
nem nézik a tényeket
marad híred utánad
nem értik az érvedet
marad híred utánad
nem frissítik életed
marad híred utánad
s maradnak a képzetek
marad híred utánad
Pápa, 2016. február 23.

VAGY-VAGY…
Vagy egyszerű, vagy bonyolult…
Vagy szegény, vagy nyomorult…
Vagy egyféle, vagy többféle…
Vagy el, vagy félre…
Vagy családos, vagy szingli…
Vagy becsület, vagy svindli…
Vagy mikro, vagy makro…
Vagy pince, vagy Tesco…
Vagy forrásvíz, vagy szennyvíz…
Vagy betűvel írt, vagy számmal írt…
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Vagy olcsó, vagy drága…
Vagy egalizálva, vagy differenciálva…
Vagy mosolyog, vagy somolyog…
Vagy letelepül, vagy bolyong…
Vagy humán, vagy reál…
Vagy marad, vagy megáll…
Vagy elismerés, vagy felismerés…
Vagy folt, vagy rés…
Vagy rokon, vagy idegen…
Vagy melegen, vagy hidegen…
Vagy okulni, vagy okítani…
Vagy óvakodni, vagy félni…
Vagy nyugalom, vagy unalom…
Vagy baj, vagy izgalom…
Vagy dámvad, vagy dúvad…
Vagy mulat, vagy múlat…
Vagy vizuális, vagy audiovizuális…
Vagy szürreális, vagy virtuális…
Vagy jobb agyfélteke, vagy bal agyfélteke…
Vagy félig teli, vagy (csak) fele…
Vagy spirituális, vagy materiális…
Vagy népi, vagy urbánus…
Pápa, 2013 őszén
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MERT ELNÖK, DE ÜGYNÖK
Egy ügynök egy senki,
mert mögötte van valaki.
Egy elnök egy valaki,
de felette nincs senki.
Egy ügynök egy valaki,
de mögötte nincs senki.
Egy elnök egy senki,
mert felette van valaki.
Pápa, 2014. július végén

VALAKI TUDJA RÓLAM
Valaki tudja rólam…
Nem bújhatni sehová,
se egy kő alá.
Ha létezel – vagy.
(Azonosítva…?!
Hmm…)
Valaki tudja rólam.
Megvesződött sorsom bújja.
Katonás rendhez jól igazodom, mégis
felkutatják, ha akarják
másodpercnyi múltam.
Mert valaki tudja rólam.
Hogy mit, nem számít.
De ha számít,
kiállhat s kiálthat rólam
akármit.
Hisz valaki tudja rólam is,
ezt váltig állítja;
fejéhez kapva kapja fejébe,
hogy gyanúimat hogy’ gyanítsa.
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Így tudnak rólam…
Bámulókat bámulók,
vajon bámulni jobb-e már,
mint tenni bámulnivalót?
Hisz rólam is tudja valaki,
de pont nem azt,
amit igazán kéne.
Ő mondja meg, ki vagyok s lehetek,
s ő dönt felettem – no bár félve.
Az erő-tekintély nem tisztelet,
a jutalom nem lehet büntetés,
csak ott, hol fordítva folynak a dolgok,
hol meghamisítják a tévedést.
A senkik hogyne tudnának rólam.
Hogy mit is? Abszolút nem számít.
De ha számít,
ki állít, kiállít rólam
akármikor
akármit…
(Evolúció…?!
Pff…)
Pápa, 2015. december elején
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LELAKATOLT KUKÁK…
Mentem a városban és megláttam,
ahogy a lakattal zárt kukák,
mint egykoron futurikus szimbolikák,
most felfedik a múltat –
és egyszerre mutatják a jövőt.
Megrökönyödöm…
Gyárak pazarolnak vizeket,
ezer meg ezer köbmétereket,
zsemlénként tépkedünk zacskókat,
holttesteink már a koporsóban sem bomolnak,
de ezt megértük:
lelakatolták a kukát…!
Ez a civilizációs fejlődés harmadik foka,
hogy felállítva – de lelakatolva a kuka!
Hisz van már sok metropolisz, mi felszív.
Van már sok szemétgyűjtő, szelektív.
Most ide jutottunk, igen!
Hogy lakatokkal zárunk,
szemetelést privilegizálunk;
kukák kellettek, hisz a szeméthegyek csak nőttek,
mára pedig már guberálni lett a bűntett…
Ide jutottunk: ó, igen…
(Kérdésem csupán:
ha papír nélkül normális és officiális,
akkor a vádirat is elég, ha digitális?)
…
Pápa, 2016. március 4.
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VERSJÁTÉKOK A PÉNZZEL

Ha a bér a vér s a vér a bér
1
Ha a bér a vér s a vér a bér,
béres valóság lesz a vérrendezés.
Bér folyik majd ereinkben,
vérből és fizetésből élünk –
vérmentesen nem működne már
bérkeringésünk.
A bérnyomást a vérviszony
alakítja majd,
a véremelés hiánya meg
bérképünkön a bérbajt.
Lenne garantált vérminimum
és véren kívüli juttatás,
ám a minimálvér várhatna,
mert jönne a vérbefagyasztás!
2
A vérszámfejtő hiába vérjegyzéket ír,
vérpótlékról nem árulkodna e vérpapír.
Bérbíró dönthetne csendben bérbosszú felett,
aki bérszomjas bértanút kibéreztetett.
Bérzivatar után sok lenne a bértócsa,
béres valóság csak így válhatna valóra.
Bérebek őriznének gazdag vérházakat,
kik bérszemet kapnának a bérbőség alatt.
A bérontás azután elkerülhetetlen,
a bérvétel vérrel megfizethetetlen.
Ha csak egy csepp bér bent maradna egy pohárban,
vad bérszopók hada csapna le rá – szakmányban…
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Money-mánia
pénziók meg manifaktúrák
dohognak pénzumokként
fallosz helyett pénzisz
nemzi a gyermeket

Kenyérkeresők
Biztos megéri, különben nem csinálnák…
(Egykeresős családmodell.)
Ha nem érné meg, nem csinálnák…
(Kétkeresős családmodell.)

Elgondolkodtató
Apropó! Ma apró életöröm
szinte már csak a béremelés.
Flow-élmény, kitörő eufória
– mégsem marad kő kövön…

Pénzügyes kifejezések
jó pénzért.
váltsuk aprópénzre!
fillérre pontosan…
az idő pénz.
pénzt vagy életet!
pénz beszél, kutya ugat.
mert mindenki pénzből él.
nem minden a pénz.
semmi pénzért.
semmi sem drága.
van az a pénz.
mégsem lehet mindent pénzért megvenni…
Pápa, 2015
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LEHET
a születés már csak kórházban lehet
az anya meg csak gyeden lehet
a család már csak kétgyermekes lehet
az apa meg csak elvált lehet
a bújócska már csak EU-konform lehet
a fogócska meg csak NATO-kompatibilis lehet
a tanár már csak felnőtt lehet
a tanulás meg csak iskolában lehet
az előélet már csak büntetett lehet
a munkavállaló meg csak flexibilis lehet
a hitelfelvevő már csak felelőtlen lehet
a nyugdíj meg csak öngondoskodás lehet
a válság már csak gazdasági lehet
az állam meg csak korrupt lehet
a világ már csak globális lehet
a halál meg csak betegségtől lehet
Pápa, 2014 decemberében
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KOMBINÁLUNK
Kombinálunk, kombinálunk –
látványokat fantáziálunk…
Kombinálunk, kombinálunk –
szimpla helyett komplexet várunk…
Kombinálunk, kombinálunk –
cselszövést sejtünk, apellálunk…
Kombinálunk, kombinálunk –
megvádolunk, favorizálunk…
Kombinálunk, kombinálunk –
nevesítünk meg kalkulálunk…
Kombinálunk, kombinálunk –
vágyainkkal humorizálunk…
Kombinálunk, kombinálunk –
jól megfagyunk, miközben fázunk…
Kombinálunk, kombinálunk –
s elfeledjük lélegző álmunk…
Pápa, 2015. március 26–28.

NYOLC DOLOG
Nyolc dolog, amit meg kéne tenned…
Hét dolog, amit imádni fognak benned…
Hat dolog, amitől megszépül a lelked…
Öt dolog, ami szeretni kellet…
Négy dolog, amitől dagadhat a melled…
Három dolog, amit ráncba kéne szedned…
Két dolog, ami kicsalja a könnyed…
Az utolsó dolog, ami minden nőnek kellhet…
Pápa, 2016. február 15.
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A JELENBEN LEHET
a jelenben lehet elfogadni
a jelenben lehet összefogni
a jelenben lehet dédelgetni
a múltban sosem
a jelenben lehet eltévedni
a jelenben lehet részegülni
a jelenben lehet megújhodni
a jövőben majd
a jelenben lehet elszeretni
a jelenben lehet bocsájtani
a jelenben lehet változtatni
a múltban sosem
a jelenben lehet elismerni
a jelenben lehet megörülni
a jelenben lehet kegyelmezni
a jövőben majd
Pápa, 2015. május végén

VADKAPITALIZMUS
Szabad a verseny, szabad a vásár!
Bármit megkaphatsz, amint kitaláltál…
Szabad a vásár, szabad a verseny!
Szabályok döntik el azt, hogy ki nyerjen…
Szabad a verseny, szabad a vásár!
Mégsem lát tovább senki az orránál…
Szabad a vásár, szabad a verseny!
Szabad ma harcolni akárki ellen…
Pápa, 2016. augusztus 11.
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Éjszaka Tokióban (Tokyo At Night)
A fotót készítette: Brodie Vissers
Forrás: https://burst.shopify.com/photos/tokyo-at-night
(letöltés dátuma: 2019.11.24.)
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Y GENERÁCIÓ
én csak tanuljak bölcstől
és kövessem a fiatalabbat
vegyek példát öregebbről
ne maradjak el korábbitól
ne szakítson le ifjú titán
legyek tisztelő s illedelmes
ismerjem az összes technikát
fogadjak el mindenkit
neveljek és veszekedjek
mellé bírjak kritikát
felelősséggel szaporodjak
tudjak és ne tudjak
éljek és ne éljek
hallgassak a szülőmre
ez az Y generáció
furcsa kis keresztje
Pápa, 2016 novemberében

DÁTUMOZUNK
Dátum a polcon, dátum a metrón,
dátum a mezőn, a házfalon.
Dátum mindenütt, ahol számít,
az élet mit állít –
dátumozunk körös-körül.
Hónap a fejben, hónap a csekken,
hónapok előre és veszve.
Hónapok alatt változtatunk,
oly gyámoltalanul –
tegnapról holnapra halunk.
Pápa, 2015 tavaszán
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TIPIKUS TINICICUS
tipikus tinicicus
szemöldök ráncolás
fejforgatás és grimasz
szemcsillogás
fintorgás
hangsúlyozás
félretekint majd visszanéz
hunyorog és hunyorít
affektálva selypít
számon kérő műmosoly
vagy lenéző vigyor
folyamatos trendi duma
egyes szám első személyben a jó
kielégült fej
TikTokos arc
hé odébb rúgom a világot
testbeszéde sokatmondó
asszem mindjárt
a képedbe hányok
Pápa, 2019 júniusában

KOMMENT
Jézusom, most tényleg
az a fontos, hogy ezt ki
mondta, te nethuszár?
Nem talán inkább
az infót csekkolhatnád,
azzal kezdenél valamit,
te talpig úriember?!
És még ti ostobáztok le
másokat? Kik vagytok ti, erre
felkentek? A gyerekeiteknek
ez lesz a példa? Ezért
nem lesz itt sosem haladás,
ezért tart itt ez az ország,
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hisz mindig lesznek ilyenek,
„segítőkész”, tudásukat
tán csak pénzért felfedő
fafejűek. Taníts mester!
Egy ostoba nem pesti
Pápa, 2019. július 21.

KI VESZI ÁT A MEREVLEMEZT
Gépem, ha végleg lemerült,
ki imád, lájkol és derül?
Szmájlit ki tehet fel egy szájtra?
Ki kerül föl majd az Instára?
Vágykeltő szőkévé a tinibuborékot ki retusálja?
Ki posztol falra gifeket,
hajakat, verő gyereket?
S kúl nickeknek kicsoda állít
mámorosztásból millenárist?
Gépem, ha végleg lemerült,
ki pötyögi be a betűt!
S ki veszi át adat-halászva
a Merevlemezt Luleában!
Pápa, 2018 nyarán
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MAGYAR, AVAGY MAGERŐ
(Szent) Egy-s-ég,
(szent) idő,
(szent) szer,
(szent) fészek,
(szent) fa,
(szent) fűszer (fő-szer),
(szent) kereszt (kör-oszt),
(szent) forrás,
(szent) hely,
(szent) csiga(vonal),
(szent) nem-es
rend-szer.
Máglya (mágia):
a város (vírus) mag-a!
Gond-olat gyűl-öl,
nem vagy
jel-en magad (mag-od).
Él-elem s fél-elem
hat-alma s kís-értése
nem egész-ség.
Vallás (vállalás – váll-alá-s)
vél-etlen segíts-ég.
Szer-elem is kép-telen
városban (vírusban), nem szép.
Fel-fogás s kez-elés
egy-szer volt bárkán (bőrke, burka)
más-kép(p).
Fogd fel, légy jel-en:
a szer-elem magyar-áz!
Ért-elem és érz-elem…
Férj! Fele-ség! Egy-s-ég:
szer-etetben szer-tartás!
Pápa, 2013

97

TARTALOMJEGYZÉK
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A szerzőről
A szerző előszava
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Progresszió
Szakbarbarizmus
Bonyodalom
Gazemberség
Leköltés
Városi madarak
Állatkert
Ők
Posztmodern mondókák
Kiszámoló
Dekóder
Kártyavár
Számadás (avagy számvetés)
Módi
Hétköznapi szókincstár
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Fejlődő tudomány
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Projektek…
Idill
Profi proli
Foci, jóga, Európa
Költők, focisták, politikusok
Mire nézed a napot?
Gépezetek
Föcimagyaros
Tízparancsolat másképp
Négy fal között
Mire kell az idő?
Bizarr létfolyam
Létmozaik
Te csak s én majd
és beszél
„Kajakra hületős!”
Posztmodern mondókák II.
Vízió tele
Legyen ön is milliomos!
Egy nyelvet beszélünk
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Helyett
Ízlelgetett szavak és szintagmák
Parafrázis kvantumocska
Az élet iskolája
Fényanyag, avagy nem korog a célerőmű
Az utca embere
Akitilop
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Médiatöltelékek
Futballisták
Mozgókép(p)
Komolytalan
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Szelektív tolerancia
Ciprus-ciklus
Hétköznapi szókincstár 2.0
Ember formájú autók
Jogos?
Ösztönbörtön
Gyors gyros
Görcsölj, csak görcsölj!
Ateista szex
Megy a matek
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*
Varga Árpád további online jelenléte, elérhetőségei:
Honlap:
https://vargaarpad.com/
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info@vargaarpad.com
vargaarpad84@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/vargaarpadszerzoioldal/
Instagram:
https://www.instagram.com/vargaarpad84/
YouTube:
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