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zámhoz kapcsolódott, mivel úgy láttam, itt mindig készen állnak mások megalázására 
a népek, és előbb-utóbb mindig lehetőséget is kapnak mások megalázására. Aztán egy
szerre kijózanodtam. Ekkor vettem észre, hogy kettesben maradtunk a vak meg én, 
hogy a tömeggel együtt Saskiát is elvitte a busz, hogy Saskia búcsú nélkül eltűnt, nem 
tudtam, mikor szállt fel a tömött buszra és hogyan. A megálló kihalt volt, most érkeztek 
az első, még türelmes utasai a következő járatnak. Odébbkódorogtam, egyedül. Nem 
vártam meg a következő buszt. Nem mentem át Budára. Nem tudom, mi lett a vakkal. 
Nem érdekelt.

(Folytatása következik.)

Határ Győző

NYUGDÍJAS

kára? haszna? kalapja botja cucca -
én? kit érdekel bosszant vagy zavar: 

nem hiányol se kaszinó sem utca 
se jogi mérnöki orvosi kar

iskola közhivatal gyár tejüzem 
szalad fut ki-be-átszáll: eleven 

de se portás se direktor sem özön 
más nem akar találkozni velem

előkelőség a későnkelőség?
vagy szégyen a lompos fellazulás? 

valaha nekem szalutált az őrség 
hozzám igazodott a Nap a ház

hát semmittevés a semmit nem tevés?
dologtalanság hogy nem dolgozom? 

kinyújtózom hosszú-mozdulatlan és
ledöntött szobromban gondolkozom

száz éve élhetetlen-telhetetlen
hústest! hol hogy börtönét lakom: 

előlesek belőle önfeledten
szemrés szűkül homályló ablakon

nincs Ábelem s bennem ezer Káin: 
ölök ölnek rémárkon-bokron át 

hónap-évem! tíznapos éjszakáim -  
álmodom a lét Catalaunumát
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HÚSVÉT

zárva a templom 
sztrájkol a pap 
ilyenkor örülnek a 

hús 
vét 
nak

alszik a paplak 
nem süt a pék 
lubickol az égben az 

is
ten
ség

SELEJT

selejtnek születünk
selejtként halunk meg 

egyike se rangos
pirosbetűs ünnep

aki selejt nem köll 
elhull kidobódik 

többé nem zörömböl
nem zaklat nem ordít

nógatja a váltás:
no kövér no cingár!

-  egy-két vészkiáltás
s többé nem kalimpál

amit váltig sejtünk
selejt minden sejtünk 

rohanvást felejtünk:
ha ki eltűnt eltűnt
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selejtnek születünk
selejtként megyünk el 

mindenestül-selejt
selejt-mindenünkkel

LEVÉL

ma mindenhova 
ahol csak élnek 

élet feladom
magam levélnek

mennem amíg úton 
lennem lehet: 

mindenkihez szóló 
zárt üzenet

ma mindenhova
ahol csak laknak 

fel -  lepecsételt
postacsomagnak

feladom magam 
ahol csak élnek 

meghitt családi 
búcsúlevélnek

SZÉP ERNŐ ISMERETLEN LEVELE

Igen tisztelt Doktor Úr!
Ennek a kis könyvnek magam vagyok a kiadója. Papírnak, nyomdának mai drágasá
gára való tekintettel a könyvecske bolti árát öt pengőben kellett megszabni.

Tegnap újságolta egy úri barátom, hogy öt pengőt adott egy citromért.
Ha sehogy se kívánná a könyvecskét, szépen kérjük, méltóztassék a May János-féle 

nyomda címére (IV., Szécsényi rakpart 7.) visszaküldeni és megbocsájtani, azaz elfe
lejteni, hogy Önnek ezt az alkalmatlanságot szereztük.

Tisztelő híve: Szép Ernő


