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s noha nem láttam úgy sosem 
itt most aktját képzelgetem 
ha lencsés szeplős s mért ne bőre 
cirógatok a levegőbe

Ha meg napom visszhangtalan 
kérdéseimre untalan 
feleletül hallom ki csengő 
altját az embertelen csendből 
köztünk mérföld tíz száz ezer 
s párbeszédünk nem hallgat el 
igaz köztünk pörlekedés se 
tán ez két nem érintkezése 
vagy higgyem inkább szú ha percen 
egymásra gondolunk e percben

Akinek más nyelven beszél 
a vágyakozás szenvedély 
dadogásomra füle sincs hát 
megfejteni se tudja titkát 
hogy ennek neve szerelem 
foka nem kataklizma nem 
csak annyi egy csillár kileng és 
pohár koccan ám neve rengés 
hol talpalatnyi otthonom 
szűk időm innen számitom

Lator László

A KLINIKÁN MÉG EGYSZER
LÁTNI KELLETT

A klinikán még egyszer látni kellett 
amit de másképp néhány napja volt csak 
hogy emelkedik süllyed pőre melled 
gép segítette hogy légszomjad oltsad 
simogattam kék folttal tele ványadt 
karodat s ingerült fájdalmam alján 
túlfelén a reakcióhiánynak 
éreztem mégis ott a fiatal lány 
s kívántalak iszonyú szerelemmel
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Tán bolyonghatott még valami lélek- 
formájú benned vagy mit tudom én mi 
hisz rászedett szived még egyre bírta 
bár koponyádból csorgott el a véred 
a képernyőre makacsul az élet 
talán szabályos cikcakkjait irta 
de amiért értelme volna élni 
vak útján már nem volt módom beérni

Hisz tudtam én régóta öreges lett 
járásod lett aminek lenni kellett 
hogy lazult-romlott ez vagy az a részlet 
de öregen is szerettem a tested 
a mégiscsak hibátlan szép egészet 
történhetett s történhet még akármi 
tudtam húsodban izedben szagodban 
megismételhetetlen alakodban 
marad a pusztulásnak ellenállni 
bevehetetlen még valami fészek 
ifjúságod vad édessége ott van 
s ha meztelennek láttalak az éhes 
kívánság ugyanúgy ajzotta testem 
a közösülés kiismerhetetlen 
a részletekben teljes gyönyöréhez
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EGYMÁST ÉRTELMEZŐ MAGYAR SZAVAK 
ÉS FORDULATOK TÁRA

Ez a szótár, ha megérem, három év múlva elkészül, 
így vállaltam támogatóimnál. Amíg készül, minden 
véleményt, a leggorombábbat is, minden adalékot, a 
legsoványabbat is, hálás szívvel fogadok. Csak akkor 
nem maradhatna ki belőle semmi, ha a teljes társa
dalom dolgozna rajta, nem én, egy szál magam.

Szótárértelmező

Mikor a modern építészet Ezüst Hercege, Walter Gropius a Formálás Főiskoláját ala
pította Moszkvában, ezzel nyitotta meg: Hogy a főiskola mi? Tudják önök is. Hogy a 
formálás mi? Magam sem tudom.

Jó, nem volt a szavak embere. De a szótárszerkesztő mit ér, ha nem tudja maga se, 
mit szerkeszt? Hogy a szótár mi, tudják önök is. S a szinonimatár?


