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őse. Ám Vitéz László mesehős marad, aki mindig felülkerekedik a borzalmakon. T a lá n 
a mese igazsága élteti Kemény Henriket, igazolja híveinek rajongását, a művészi játék 
pedig elbűvöli és szórakoztatja a nézőt. A produktum a rekonstrukciós játék hiteles
ségével és avíttságával együtt meghökkentő.

Orbán Ottó

HALÁLDAL

Mottó: Heine? Ej, ne...

Az ész megalkuvó, mindenre bólint végül, 
bár közben vicsorog vadul.

A képzelet nem az; ő sose békül. 
Álmunkban lázad és vidul,

míg újraél mindent, voltat és sose voltat, 
minden nőnkkel egy orgiát, 

hol sikoltva élveznek, nyalakodnak, 
s álló tagunk tavaszi ág.

O sötét szárnytollak, suhogjatok az égben!
Magasan körözz, vad madár! 

Hajnalra úgyis jeges verítékben
virrad meg gyógyszer, bot, halál.

KÖLTŐ A SÍRIG

N. N. temetésére indulok sötét öltönyben, nyakkendősen. Az égbolton hullámzani 
kezd egy felhő, elfog a rosszullét, dől rólam a víz, ázott agyagemberként tántorgok az 
ágyig...

S közben a hang, mint lakklemezé, sercegve a hangrögzítés őskorából: „így oda
menni? Sápadt arccal vonni magamra a közönség figyelmét? EZ MÉGIS AZ Ő TE
METÉSE!”
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JOHANN SEBASTIAN BACH: 
A FÚGA MŰVÉSZETE

W. S. em lékbukfenc

Vargha Balázsnak, 
aki először biztatta 
a svédből lett németet: 
„Finn, ugorj!"

Hú de buksz te Buxtehude 
Buxtehude hú de buksz te 
Hú te Hú de buksz de buksz te 
Hú te buksz De Buxtehude 
Buxtehude Buksz De hú Te 
Buxte

ISTEN
A NÉGERNEGYEDBE LÁTOGAT

A W orldnet h írkínálatából

Kéken foly Egyiptum Nílusa, 
vízért já r oda egy nő, 
s talál egy kedves, szép 
gyermeket, Mózeskét, 
s szívében örvendez ő, 

egy kedves, szép 
gyermekecskét, 

szívében örvendez ő.

Vörös a fáraó tengere, 
szólítá Mózest az Ür, 
fut, botját fölkapja, 
föl is fölmutatja, 
s a gonosz, ujjé, megfúl, 

botját kapja, 
jól föltartja, 

a gonosz, ujjé, megfúl.
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Mózes bá öregszik, lelke is 
hálni já r  már csak bele, 
elindul a hegyre 
föl s följebb mindegyre, 
s elszáll a lélek vele, 

föl a hegyre, 
följebb egyre, 

s elszáll a lélek vele.

Bodó Csanád

ORBÁN OTTÓ: A NAGY ETETÉS
A kozmikus cáfolat cím ű kötetből

(An American dog’s-meat: 
more fór growth and health)

„Öregszem”, mondtam éppen Jancsónak, akár egy léha viccet, 
momentán Amerikában, kilenc csomaggal -  
az őszülő vendégprofesszor az eszmék súlya alatt...
A taxit, a taxit, a taxit elcsaklizzák előlem; 
no hiszen, ötvenen túl legyek futóbolond?
New York mennydörgő fingjában vezetem bérelt Fordomat 
(még úgy tudom) a Central Park felé,
hogy meglessem a költészet lotyóját: napozik, haját fésüli, sétál...
Fiatalon a rímek pórázán csaholó valóságnak
dobtam koncot én is... Kitanultam a mesterségem,
mint a sintér a pedigrés ölebek rángását -
most receptre szórok fehéijedús kutyatápszert
rozzant testem és a betegség vérszomjas fenevadja közé,
s rángó szájjal suttogom: ki ne maradjon versemből a rögeszme szó.


