
vers törökországi levelek

Aurum per omnia – akril / vászon / 2020 / 50x50 cm

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2021. április

Deszkával, gázolajjal
tivornyáznak a mesteremberek,
kék babfáról álmodik a nepáli vendég,
keresztet is vetne, ha tudna. 
A magyar betyár meg fapofával
legyint egyet a történelemre,
párbajra szólítja a sorsot,
és naponta kényszeredetten
eltapos egy-két csenevész halált.

TIMUR KAPITÁNY LEVELEI TEKIRDAĞBÓL,
NEVEZETT RODOSTÓBÓL (VI.)

György Attila
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Húsvét

Prófécia három felvonásban

Kórisme

„Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.”
                              József Attila

 
Cseng-bong a pohár, 
reped a palack,
lelkem rajta,
nincs adjonisten,
nem szólok senkihez,
magammal nézek
farkasszemet.

Borotválkozunk,
nők, férfi ak,
hinduk, négerek,
színehagyottak,
így, kipofozva
vagy szót értünk,
vagy megbolondulunk.

Mert ősz közeleg,
fekete ősz lépdel
a fehér havon,
kaszál a szél,
vedléskor majd úgyis
egyformák leszünk.

A közelgő télben mintha az univerzum
szikéje ködlene fel,
deres a ló és a határ,
november közepén tunyán hibernál
az erdő – recseg-ropog, kákán csomóról

álmodik. Szunnyadnak a missziós papok,
elfekvő, száraz farönkök között, 
amíg a betegszállító utánfutó
felmarkolja és elviszi őket. 
Libériába öltözött

lakáj fogja a távirányítót, 
feloldozza a kovácsoltvas kaput, 
egymás hegyén-hátán a bútorok, 
akár a halott lakkcipői
szalonképesen versengenek.

Elparentált bohózat, látszat, 
szemfényvesztő tiszteletadás, 
ki előkelő, az még a föld alatt
is megadja a módját, 
cirádás dobozban hetvenkedik.

Sursum corda! Még magasabbra!
Elmélethalmazok mínuszát,
a kórisme kiváltó okát
más állapítja meg,
más fogja papírra vetni.

TIZENHATODIK LEVÉL, ÚTILAPI
KEDVES, SZERELMETES RÓZSI NÉNÉM!

Nem elég az nekem, hogy én itt sínylődök, seny-
vedek, itt engem rettenetes lazacokkal, kaviárral, 
meg kebabokkal, meg vöröslencse levessel etetnek, 
Te is otthonról csak gyalázkodsz, meg fenyegetsz.

Kedves néném, Baphomet nevezetű egyiptomi 
felmenőnk a tanúm, én téged úgy szeretlek, mint 
Petőfi  a kukorica-gölődint, bármi is legyen az.

De engemet Te többet ne fenyegessél, ne szi-
dalmazzál szeretetteljesen, elég nekem az itteni-
ek jóindulata, elég nekem a szultán, a nagyvezír, 
Ahmed bej macskakollegám, s az összes kurd kó-
bor macska a környéken.

Lassan már a farkammal üveget lehetne mosni, 
egyfolytában fel van borzolódva az idegességtől.

Ha tényleg haza akarsz vinni, beszéld meg a 
kapcsolataiddal (tudom, vannak nagymacskáid), 
küldjenek utánam néhány Leopárdot, Pumát, Hi-
úzt, Vasmacskát, hátha sikerül engem kimenteni, s 
végre jól felpofozhatom azt a rendkívül ocsmány, 
sunyi fejedet.

Most éppen ismét el kell bújnom, egyrészt +18 
fokos rettenetes hideg van, meg még enni is kel-
lene valamit, meg aludni egyet, s álmodni arról, 
amikor mi ketten még őrt álltunk a Hargitán.

Persze, Te sosem voltál ott, csak lélekben, de az 
is valami.

Szóval, szeretettel, de netuddmeg, ha hazamegyek.
Én itt már lassan beleőszültem a száműzetésbe, 

hallom a híreket (sajnos, a postagalamb fogyóáru 
errefelé), hogy hiányolnak, s hogy állítólag már tú-
rós laska is van ebédre.

Hát gebbedjetek meg.

Szerető híved, Timur, kelt ekkor és akkor, 
amikor a kenyér is megkelt, 

érzem az illatát a szomszédból.
(Gyertek értem!!!)

TIZENHETEDIK LEVÉL, ÚTILAPI
KEDVES, SZERELMETES RÓZSI NÉNÉM!

Tudom, nem szereted a nyivákolásaim, ezért most 
egy kicsit dicsekszem.

Az történt, hogy engem a minap a fenséges Padi-
sáh kiköltöztetett, és kaptam cserébe egy ciprus-
fát, annak az aljában lakozom, ástam magamnak 
mind a húsz körmömmel egy szép nagy gödröt.

De legalább ez a ciprus hétemeletes, lehet rajta 
mászkálni egész nap, nincs az a csausz kutya, ame-
lyik utolérne, s jókat alszom az ágain, kár, hogy 
nincs itt az a festő, aki lefesthetne. Mert erősen jól 
mutatok rajta.

Az igaz, Ahmed agával meg kell osztozni rajta, 
de baj nincsen, a datolyát egymásnak hagyjuk, 
egyikünknek sem kell.

Közben megkaptam K. gazd’asszonyomnak új 
ajándékát, a körömélező herkentyűt, erősen köszö-
nöm, noha a ciprusfa is megtette eddig, de mind-
egy, legközelebb küldjön egy kicsi cickánykompó-
tot is, mert nagyon kívánom.

Itt újabban erősen kötelezik a maszk viselését, 
de én ezt fel nem teszem, összeborzolja a bajuszo-
mat, s ha nem tetszik, majd jöjjön utánam a ciprus 
hetedik emeletére a csausz, na, azt megnézem ma-
gamnak.

Hallom, drága néném, Titeket otthon jól bére-
kesztettek házi fogságba, megkoronáztak rende-
sen, mindig is ebben reménykedtem, ha nem is így, 
de azért jó ezt így tudni, legyen Nektek is valami-
lyen száműzetésetek.

Most menni kell, mert éppen Ali bej érkezik a 
halas kordéjával, hátha leesik róla valami.

Üdvözöl, szerető híved, Timur eff endi, 
kelt a ciprusfa harmadik emeletén.




