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- Én tegezhetem. De nem szeretem a felemásviszonyokat: vagy te is tegezel. vagy
önt is magázom.

-Maradjunk a tegezésn~l.Szervusz, Péter.
- Szervusz.
- Valami húsfélét kbék... de ne legyen nehéz...
És E. P. ta.,án6ra hagyatkozva .Gombával töltött pulykamell »Amerigo Tot«

módra-. Lilahagyma-körítéssel. E. P. kért még két ásványvizet. aztán elment pisílni.
Ekkor jött rá vendég. hogy az fr6 is ember. Mert aki pisil és írni is tud. az csak

ember lehet. .

Ez az ember ~rettségizett volná piarista pnm&ziumban. lenne matematikus. majd
szabadfoglalkozású író. Széchenyi ak;lld~milllitag. Aszú-. Füst-. Déry-. józsef Attila-.
Örley-, Vilenica- és Krúdy.&jas ésSoros..eletm4dtjas? 6 lenne az egyik jelenteSstagja
a hetVenes években indult {rónemzedéknek? 6 folytatni a Nyugat-Ujhold (Kosztolá-
nyi-Ottlik) vonalat? Az CSm4veiben fedezhetcSfel a posztmodern próza számos sajátos-
sága?Az icUzet-és utalástechni~ az önreferencia. a metanyelvi kiszólások és a többiek?

Igen, úgy látszik, CSaz. Olyan, mint a fmyképeken.
E. P. visszatért. Megsózott egy szelet kenyeret, és amig kihozták az ebédet, el6-

ételként jó{z(ienelfogyasztotta.
Ekkor jött rá az ember. hogy az író is ugyanolyan ember. Mert aki kenyeret

eszik és írni is tud. az csak ugyanolyan ember lehet.
A hagymaköret égette a másik száját rendesen. de megette mind. Elvégre E. P.-tcSl

kapta. Megköszönte. Egészségére;
- Olvastad már az Iskolát? - kérdezte az {ró.
-Nem.
- KötelezcSolvasmánykmt feladom.
- Köszönöm.
Az Astoriánál válták el. E. P. kezében már ott volt a metrójegy. Az emberség

harmadikjele. .

GYÓREI ZSOLT

A titkok perce
A titkoknak perem
Megpü/antjuk, amit nézünk
H()lttá nyitott szemmel
Csöndben heverészünk.

Házunk piros ore:
CserepeIea szánkon,
Nemlétre ébredt lét -
Szeretnénk. hogy fájjon.
Cserepek/earolnak,
idonk bennük árok,

Sp ihen benne, fö/Jieinkben
Emlékünk: virágok
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Törött
A ngyaJ rakt. 'mili QUI.

PMll6n wyújtóz/roJó szInyeg.
Fö/ábe-nk6finytle. .
EJmtnnil-e innId
A SZ8tJJbIIIe~ lrAm4It.
Az ámyilrolc titkok. lumók.
EJmmnil-e imritf

EmyI rejti el 48lámpám.
Nem áZtatjI $ötit Wgán.
EJmmnil-e innhi

Á""". lakta amJ laz.

B Ko VACS KÁZMÉR versei (leöz:reM:lja óleet Papp P TJbor*)

Reklámsong
Igyatok Sprite-otl Sprite48JemO/CráCiJJe új folemhóje.

(DiéttÚlimonádé ~g üwgeltben.)
A jó-lét.ontó flUtOmAtáIebúse. tIÜrhOl jánz Í$,

elhalmoz t:nerJVlágyan~ wymes~ ,
(Nélleiile tiA/t már $eho/ nem zeng 48sziv zenéje.)

Demokráciánk új fo/emhóje 48Sprite. Igyato/e Sprite-otl

(MlÍlm'yAg ÜWgJebÓ/ diétás /imonJdJt.)

..A közreadás -azon tÚl, hogy ÍII1mÚ'a magyar irodalom rendszerében is bevetté kezd WI-
ni - számomra ta1&na legfontosabb ráze az irodalmi közvedtésnek. A közread6 (szerkeszteS,
filológus) ~tal betöltött mediátor-poúci6 nBkÜl alwtozna a rendszer (természetesen itt csup&n
irodalomr61 van 5%6).A hapomány szerint a j6 m11mindig kiharcolja a kánoDODbelül 61.megi1-
leteShelyet. Ezt én nem egeszen gondolom (gy. Egyébként is egy rendszer nem kizác6lag jó m4-
vekbcSlID össze. Engedjék meg hát, hogy köueadjant. most

.
b Ko.. Kázmér régebbi költésd

verseit, mel ek félMborús körülmények között jelentek meg. szétsz6rva délvidéki és/vagy ju-
goszláviai illetVeex-jugoszláviaimédiumok haábjain. A7Átapersze megváltozott a helyzet. Nya-
kunkon a kikényszentett béke. s e kö~ köd kÖItCSmagyari nyelven fogant versei is utat
taWnak maguknak, ha máshol nem, akkor az általam is szerkesztett Symposion haábjain (1..:Ja-
páni körven magyari nyelven, A vers helyi IW'I1IÖvja,Paradogmatikus töredék.) FéleSazonban,
hogy a gyanú hermeneutikáját magukr6llevetbzni képtelen receptorok kabádopási ügybe k(-
v&njákkeverni szerzcSnket,mintahogy azt szerz6társncSnk,Aaron Blumm sem kerülhette el, ki-
nek személyazonosságát Ú'ásainakegyik ismerteteSjeigen ercSteljesenmegkérdeSjelezte.Nos a szö-

vrág és a referencia1itásközötti azonosságlkülÖDbséltclichotómia fejlrcSla talpára val6 ~tása
mar, véleményem szerint, nem kifejeunen mediátori téladat. Az ugyanis többnyire csak szöve..
gek között közveút.




