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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.
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Irgalom
Cseppn'Ji irgalom sem maradt, hogy eljött a hó-hoUó/e haw.

A fJÖIgyre wskos leöd feö.uNlc.Jagd már a f1IlJAIC- sara.
Vért ziUJt ezer gyáva. sbtIfáött vét4le W8)W.

A bbCTÓl szilAj szél SZIÚMlt: a tisztJle bisz, taTOló joga.
Hó-hollónle haw lm alJszJllt, sz{wn!ebm jég már a moha.

Testamentum

F.Jhoz Jllt -midon fJét/t4zm -leöd.feölt8nle is, hisz nem létn.ett

SZlÍmára, tIIdta jó~ esily más, mint a dal. QID egy zord btszily.

Meghalw. össz -gyonJt e falba teStJlta át.
Soha Itöltó még- ez szent igaz, is elég lenne to'7eaz,

ha /eorunle ennyit is eltanul - nem élt (po)etileátJanuJ.

Szegsáron születni
Szegsáron(akár,haamil SZeleSZ4rrJOnis)~

tÁjOn szii/etni meg - met/digfájjon e.hely-s It.ortiinet- bélyeg.
(Szín/sznóis szerelem, BihJJy leibaszott wlem.)

A 'UtÍiIuztottszent Itegye./ei nem t4lálhta öblOsc:etgyomor
mDY/n mensdifyt, SII bcm.tJmale éjén rá is sort /eer{tene!e.

Merítek újból
D. K. KONTRA K. D.

Mert nem én kezdtem, de nem ám, e hagyományt testáltále reám.

mely nem /ehryszerft, s enged mtmem leristJl.yf1izébóL
Mentek újból: leoponyám telile eme homokpoaolyán.

Melybe ez ócska óra csonka, gúlányi ó on'a csontja
épül be . nyergén meg a szép IIjÓt1al bBeiil meg.

s tdepereg ez elmelterele szempuha homolesumIeeret

(szomj a borongó eml&ele romja tövén már nem üI).




