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Á-3975/20130323*
Orrvérzéses, vén szar,
Paranoid celebritás,
Ez volt a benyomásunk róla,
Sátormagány, húgyszag.
Volt, aki eszesnek mondta,
Mi sunyiságát rettegtük,
Ajándékozó aknahumorát,
Összeszorított farpofákkal.
Mikor népnemzetmaradékával
A Savtalpú fulladványként
Tovaringott a Dunán,
Röppent a vezéri köpet utána.
Éljen, ordították a gyerekek,
És éljen, ordították az asszonyok,
Szétfosztva a kunyhókat azonmód:
A hon el van foglalva.
Egy honos honlapály!
Egy kies honhegységfolyóval!
Nézzünk szét és élvezzük,
Ami a miénk!
Akkor mi is ajándékot kaptunk.
A sátrába hívatta lényegünket.
Ô szálmaga feküdt. Féltünk.
A fordulat vágyott azonpillanata.
Nem vagyunk méltók rá,
Állítottuk hasmánt hajlongva,
És a túlzott hangerô
Hosszan visszhangzott öregségében.

* A ciklus elôzô három darabját lásd a Holmi 2013. szeptemberi számában.
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Á-9319/20121112
Rája ereszkedett a Turul
És megrakta ôtet háturul –
Hupa-hupa,
Szotty-szotty-szotty:
Az emberi emlékezet kitárul.
Az emberi emlékezet kitárul,
S az akarat az unióra irányul –
Hupa-hupa,
Szotty-szotty-szotty:
Vadul kalapál a humán szívpumpa.
Vadul kalapál a humán szívpumpa,
Karmol a kéjvágat az emberin túlra –
Hupa-hupa,
Szotty-szotty-szotty:
De közben a pegazus-áthallás is vadul kalapál.
De közben a pegazus-áthallás is vadul kalapál,
Szárnyatlan szárnyalék, gondolja a madár –
Hupa-hupa,
Szotty-szotty-szotty:
Egy pillanatra mégis összeért a két lény.
Egy pillanatra mégis összeér a két lény –
Fényüres tárulású öntudatuk szélén,
Hupa-hupa,
Szotty-szotty-szotty:
Nemzet fogamzott, szemünk láttára.

A BERNÁTI–KNAUZ-JELENTÉS
Az MTA Magyarságtudományi Intézetének
Tavalyi döntése értelmében
A rodológia költségvetése a következô
Évtizedben fokozatosan nullára csökken.
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Az Emlékezet-23 építése leáll,
A megszûnô anyagi eszközöket
A projekt elmúlt ötven évének
Dokumentálására kell fordítani.
Az új irányzat szerint a múlt
(A „történelem”) feltárása
A „történészek feladata”, s mint ilyen,
„Az írott források tanulmányozására” épül.
„Az MTA történetének legköltségesebb
[...] interdiszciplináris projektje – a számos
Eredmény mellett [...] – alapvetô
Kérdéseket nem tudott tisztázni.”
„A rodok létezése nem bizonyítható,
Mibenlétük problémája ennél is
Homályosabb. (Vannak akik szerint [...],
Mások szerint viszont [...])”
„Ilyen körülmények között a projekt
További finanszírozása értelmetlen. [...]
Ha majd az elméleti fizika [...]”
Hely, idô, aláírások.
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A TÚLVILÁGON TÚL (III)
Élijahu és Josua ben Lévi
(Niszim ben Jákob zsidó meséje a XI. századból)71
„Rabbi Josua ben Lévi sokáig böjtölt és imádkozott teremtôjéhez – kinek neve dicsértessék –, hogy
jelenjen meg neki Illés – jóra említtessék a neve! És íme, Illés megjelenik neki, és így szól: »Van-e
valami kívánságod, teljesítem.« R. Josua így felel: »Kívánságom az, hogy veled mehessek, és
láthassam cselekedeteidet a földön, hogy hasznomra légy, és nagy bölcsességet tanuljak tôled.«
Illés erre azt felelte: »Nem tudod majd elviselni, amit látsz, fáradságom lesz veled, hogy tetteim,
cselekedeteim okát megmagyarázzam.« Erre azt mondta R. Josua: »Oh, uram, nem kérdezlek és
nem fárasztalak kérdezôsködésemmel.« Illés kikötötte, hogy ha azon cselekedeteknek és csudáknak
okát kérdi, megmondja ugyan neki, de nem mehet többé vele. Ezután elindultak, és elértek egy
szegény, szûkölködô ember házához, akinek az udvaron álló tehenén kívül semmije sem volt.
A férfi meg az asszony a kapuban ült. Mihelyt látják a közeledôket, eléjük mennek, üdvözlik
ôket, örvendenek, házuk legjobb helyére viszik, és ami enni-innivalójuk kéznél van, odahozzák.

