ELóLEG

John Blankswood (1979- ) nevével eddig aligha találkozott a magyar
olvasó,mivel Blankswooda legújabbnemzedékírója, a 21. századfogyasztói társadalmánaktollforgatója, az Y-generációtagja. Érti és éli a globális marketing-és
reklámvilágot,de. A kötetébenolvashatóversekés novellák a harmadik évezred
elsõ esztendõinekegyéni hangvételûlenyomatai. Karcolatok a huszadik század
emlékéreállított réztáblán.
John igazi világpolgár. Otthon van mindenütt, hazájánakmégis az Univerzumottekinti. Egy törvényekközé szorított országtúl szûköslenne számára.
Különbenis, mi értelmetörvényekrõlbeszélni,ha a mûvészetlényegea szabálytalanság. Világjárása mégsem szokványos: gátlásaitól megfosztott tudata az
öntörvényûközlekedésieszköz.
Átszállva láthatatlanjármûvébemegnézhetjük,mi áll a lassanporosodó
réztáblán!
BeIányi József(1979- ), a mûvek adaptálója,akinek nevét kevesen,arcát annál
többenismerhetik,jó szórakozástkíván. Olvasásután.Is.

John Blankswood

Dünnyögõ
--Dunno--

NEM VAGYOK GYENGE, NEM VAGYOK BÁTOR,
NEM VAGYOK SEHOL, DE LEHETNÉK BÁRHOL,
NEM VAGYOK ERõS, NEM VAGYOK GY ÁVA,
NEM HALLGATOK SOHA MÁSOK SZAVÁRA,
NEM VAGYOK MINDEN, NEM VAGYOK SEMMI,
NEM TUDOM, MIKOR ÉS MIT KÉNE TENNI.

Franciacsók
--French Kiss--

Feketebársony.A melltartó lehull.
Testtapadtesthez.Lassanbealkonyul.
Bimbózó dombok.Izzik a sötét.
Feltárja elõttembuján az ölét.
A Minden határa.Érintema gátat.
Csillogó húsáratapasztoma számat.
Rajta a súly. Vállon a láb.
Alattam menny.Csókolomfalát.

Nyugodtan, árnyékban

--Five o'clock tea, cherry pie--

teltházaselõadás.az összesjegy elfogyott.
a kívül rekedtekatmoszférátlopnak.
néhánykósza fénycsóvátén is ellopok.
szememethasználomelnyelõ toknak.
gerincema színpad.agyamjátszik
komédiát.
két fáradtszemfalama vérvörösfüggöny.
a nézõtérenvárja a tömegnyidiák,
hogy belül az egészvalónaktûnjön.

Tik-tak
--Gas Gas--

Nappal az éjt várom,éjjel a nappalt.
-óvatos, finom neszekRabja lettem egymár rég nem tapasztalt
alkonynak.S rabja leszek...

a
szarráázottguánóbantérdelnek
a bûzösmocsármellett a félelmek,
darazsak,méhek,sok apró, kicsi pók,
kigyók, halak és néhányhalotti csók
rajzza körbea díszestársaságot,
mellettükujjak, miket sáskarágott,
tar, fejetlen pulykát présela folyó,
agyatszétroncsoló,eltévedtgolyó
pattoga nyálkánaz árnyasrészkörül,
el innen!, úszok,orrombafeltömill
a
szarráázottguánó

Ha vak volnék
--If I were sightless--

Ujjbegyeimmellátlak. Ha vak volnék,tudnám,
milyen meseszép
minden.Éreznéa szám
ajkadnakízét, bõrödnekillatát.
Boldog vagyok, mert tíz ujjam mindig lát...

Tenyérbetemetve
--Palm pit--

két kérgestenyerembetemettemarcom
egy szál cigarettavolt a fejfám
parazsavolt az örökmécseslángja
csak egy mozdulatvolt a feltám

adás

Farkastjátszom
--Wolfact--

Mint kutya. vonyítoka holdra.
Ezerablak látja táncom.
Vonza fény, s a fényeketvonta
magára,ahogyfarkastjátszom.
A hiányzó szema mattsZÍDûláncon.

Denevérálom
--Bad

dream--

bánatosbõregérgubbaszta szemköztifalon
nedvesorrát a mohásszikláhoznyomja
háromparti fecskelesi a denevérálmát
halkanzúz férgeketmindhármójukgyomra
kútból zúdul patakkéntvíz a forró sínekre
altatótjátszanaka pajkos vízcseppek
a nyúlós sötétéjszakamint terített asztal
a fecskékbõrszámy-suhogásra
ébrednek

mresõ
--Newscool--

feketénfehérenözönleneka hírek.
"elvakult afgánok,ismétlátó írek.
folyik az olaj. épül a pálya."
nemzárul be a hírmondószája.
híradóeste,reggelés délben.
mindeddigén semmitõlse féltem.
tényekés akták ragadnaktorkon.
"vizet talált egy szondaaholdon.
szökik az ózon. elfogy a szén.
alakot formál a kollagén.
árvízsegély.génkezeltanyag.
a klón a tökéletesmásolat."
szünetmentesek
a híradógyárak.
a fülemmel együtt befogoma számat.

Tükörlélek
--Saul reflection--

Alattarn ásíta mélység.
Talpama szélentáncol.
Súlytalanullebegekaszakadékban.
Kezembenkötél.
Teljeserõmbõl szorítom.
Az erekszinte felszakítják bõrömet.
Szememmelkövetema kötél vonalát.
Fel. ..Egyre magasabbra.
Felettemegyarc.
A szemébenézek.
Sajátlelkem tükrét látom.
Kétszer.
Az én szememben
is két lélek tükörfénye.
Két egyformáé.
Négyszer.
Számhangranyílik.
Halkan suttogom:
"Csaka kötél, csakaz számít."
Elengedem.
Négy szem,nyolc lélek fogja kezem.

Elõírt diéta
--Prescribedillet by Sz.V.
Reggelirealmátalliterációval.
Tízkor éhesvagyok, mint az állat:
egy szeletmetaforanõ- és hímrímmel.
Trocheusiütemrerágok,jambusranyelek.
Ebédreógörögleves,kortárs vagdaltklasszikus
salátával,és desszertnekemészthetetlen
kritika.
Uzsonnáraszáraztanácsok,sótlanintelmek:
gyomrombanízetlentréfáváformáIódnak.
Este már semmiétvágyama vacsorához.
Kézfejemmelletörlömhomlokomról
a Múzsacsókállórúzsát,és messzire

Mutatom
--1 show you--

lnaim kötegéttõrrel átvágom:
öt ujjambóllebénult három.
Maradtkettõ, annyi éppelég.
Mutatom, hogy föld. Mutatom,hogy ég
Mutatom, hogy te. Mutatom, hogy én
Átvágunk kettenaz álmok mezején
Mutatom, hogy hold. Mutatom, hogy nap.
Mutatom, hogykér. Mutatom,hogy kap.
De valaki ma a fûbe harap.
Mutatom.

Tilos
--Just for bid-.

Mondhatnám,hogy szabad,
s hallanámújra a szavad,
de kérlek, nebeszélj!
Mert tilos és veszély-

esténkéntrád gondolok.
Tilos mindendolog,
mely hangosanharsan,
végül elhal lassankéntüzespokolrajut,
túlzúg mindenháborút.
A gondolatmarad,
de hiábaharagszolmizálsz lelkemenmár:
eltûnt az összeshatár,
és meginoga stabil.
De a "szabad"mégtilos!

Elõttemaz élet
--Life in front.--

Felettemaz ég, alattama föld,
bennemaz átlátszó,törékenypillanat,
mi ezernyiapródarabratört.
Hátulról döntömle a hazugszínfalat.
Elõttemaz élet, mögöttemaz álom,
bennemtudattalans tudathatára.
Egyedül maradtamezena világon,
mi sohasemtalál már többémagára.

A végtelenfelé
--Towardsthe guards-Az estleszállt, alszik a Nap.
Osonokhalkanaz égboltalatt.
Fülelek, néhameg-megállok,
hátranézek:még követ az álnok
idõ hangosanketyegõserege.
Elfutnék, de csakvánszorognitudok,
mint a felavatásukraváró álszentkispapok:
adókbólbort, testbõl lelket lopnak.
Nincs már tegnap,s nem leszholnap.
Ma kell, hogy megálljonaz élet kereke.
Éles kövek metszik meztelentalpam.
Felszisszenek,
de folytatomhalkan
az utamelõre,a végtelenfelé.
Nem látok embert,ki értené,
hová tartokés honnanjöttem.

