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füst, reccsennek a deszkák, reszket az egész épület, a két test mozdulatlanul fekszik 
egymás mellett, a  füst gomolyog, deszkák reccsennek, az egész épület reszket, a tűz 
gyorsan terjed, lángol az egész épület, a  két test mozdulatlanul fekszik egymás mellett, 
a füst gomolyog, deszkák reccsennek, az egész épület reszket, a tűz gyorsan terjed, a 
tűz elborít m indent -

Kurdi Im re

TERVEK, SÍRBESZÉD

Hogy melyikünknek ju t  vajon 
az a megtisztelő, ám egyszersmind 
nagyon is kétes feladat, hogy 
elmondja a másik felett a sír
beszédet, melyben visszatekintve, mintegy 
mellékesen említés tétetik 
erről a beszélgetésről is, mivel 
ki fogjuk érdem elni, két
ségtelenül, azt az izét -  
erről, többek között, 
beszélgettünk a Lánc
hídon Budáról Pest felé menet, 
nyilván azon alkalmak egyikén, 
m időn az Arany 
Fácánban ad tunk  randevút 
egymásnak, majd a szokásos erő
leves (tojással) el
fogyasztása után
sétálni indultunk a Moszkva tér -  
M ártírok útja -  Margit híd -  D una-part -  
Lánchíd -  Deák tér útvonalon.
De visszatérve
a szereposztás akkor felvetett 
és m ind ez idáig m eg nem  válaszolt 
kérdésére, csupán 
matematikailag nézve és 
a zavaró mellékkörül
ményektől eltekintve az esélyek 
továbbra is nagyjából ötven-öt- 
ven százalék arányban oszlanak 
meg, jóllehet m erőben 
valószínűtlen, hogy bármelyikünk is 
hajlandó volna még
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erre  a meglehetősen intim  és 
ízléstelen szívességre, a  szóban 
forgó beszélgetés lévén baráti 
kapcsolatunk 
zárlata egyben.

SZ. Z.-VÁLTOZAT

„Minden szonettet szájba kéne rúgni”

M inden szonettet szájba kéne rúgni, 
hogy elvetélt poéta doktuszok 
ne tudjanak örökké súgni-búgni, 
hogy semmi nincs, h a  nincsen megszabott

mérték. Egy forma és egyféle törvény 
u rason  m inden lelkes állatot 
(legyen póráz a m ondott állat orvén) 
ha m ár az Isten szépen itt hagyott

m inket és megpucolt. Ü lünk a pácban, 
de én , anyám, nem  ilyen lére vágytam. 
Saját levében forrva így forog,

így issza meg saját levét a lélek: 
tudod, Múzsám, hogy félre nem  kefélek, 
s én  is tudom , hogy mit nem  m ondhatok.

Megyesi Gusztáv

LEHET-E GYŐZNI?

Az a legizgalmasabb, amikor megjelenik a győztes.
Össze van verve, végtagjai kicsavarva, életét darabokra cincálták, még föl sem lépett a 
szőnyegre, máris bebizonyították róla, hogy hétpróbás gazember, gyermekek megrontó- 
ja , a m ú g y  pedig egy korlátolt hülye. O tt áll ez az összevert ember, s azt mondja: -  Győztem! 

Lehet, persze, hogy nincs is összeverve. Keze-lába a helyén, senki m eg nem  nya-


