
Non plus ultra holdacska!

25 deka liszt, 7 deka cukorpor, 3 tojÀs sÀrgÀja, 20 deka vaj (fele zsÁr), kev¢s tejfel, szÂdabikar-
bÂna, vanÁlia, mindezt tÀblÀn ´sszegyÃrjuk, k¢sfoknyira elnyÃjtjuk ¢s hold-formÀval kivÀgjuk.
3 tojÀs kem¢ny habjÀt 25 deka vanilliÀs porcukorral kanÀllal d´rzs´l¡nk, mÁg kem¢ny lesz. A
t¢szta tetej¢re tessz¡k aprÂ halmocskÀkban, majd lassÃ tüzn¢l megs¡tj¡k.

Kraszna, 1938. V. 21.

Elsû sz¡let¢snapom teljesen egyed¡l, immÀr anyuska n¢lk¡l is. °rdekes, hogy utolsÂ
napjaiban, lÀzÀlmÀban azt k¢rte tûlem, vigyem el felt¢tlen a faliÂrÀt megjavÁttatni, m¢g
û kapta a kelengy¢j¢vel, vigyÀzzak rÀ! Pedig az Âra jÀrt. AztÀn, pontosan tudom, hogy
a halÀla napjÀn, a sok minden mellett arra mÀr nem maradt erûm, hogy akÀr csak
automatikus mozdulattal felhÃzzam az ÂrÀt, ¢s megÀllt. °s most mÀr Ágy is marad, el-
hatÀroztam, ûrzi azt az idût, mikor anyuska m¢g ¢lt. Nekem egyr¢szt nincs rÀ sz¡ks¢-
gem, hogy tudjam, hÀny Âra van, hiszen majdnem mindegy; mÀsr¢szt Ãgyis mindent
percnyi pontossÀggal teszek, ebben a lakÀsban ¢n vagyok az egyetlen igazi Âra.

A pl¢bÀnos Ãr megk¢rt, hÁmezzek egy Ãj terÁtût p¡nk´sdre az oltÀrra, most is ezen
dolgozom. Ki¡l´k a kert felûli verandÀra, a fonott sz¢kben jÂl felpolcolom a hÀtamat
pÀrnÀkkal, ¢s varrok. Olyan meleg van, el kell higgyem, hogy lassan megj´n a nyÀr!
Hallom, hogy k´rben minden ¢l, zsong, dolgozik, m¢g Ágy estefel¢ is.

Mennyi-mennyi csillag, eresztem az ́ lembe a terÁtût. Mi¢rt, hogy mindig elkÀprÀz-
tat az ¢gbolt? °s csak egyetlen holdacska. Mi¢rt? Mi¢rt nincs tele az ¢g holdacskÀkkal
is, mint egy hatalmas tepsi?

Valaki azt suttognÀ, Editke, neked s¡t´ttem a sz¡let¢snapodra!
Nincs, aki mondja.

HorvÀth Elem¢r

CAFFé SAN MARCO

egy eszpresszÂ ÀrÀ¢rt ÂrÀkig
lehetett ¡ld´g¢lni a vilÀg elûtt
n¢zni a vÀltozÂt
          mindenki megfordult
az ûrnagy lÀnyÀtÂl kezdve aki dant¢t tanult
a tanÀrseg¢dig aki lorenzÂt tanÁtott
l¢v¢n helybeliek ä nagyritkÀn bennsz¡l´ttek is ä
dûlt belûl¡nk a vÀros mÁtosza
àmi ´r´kk¢ fiatalok vagyunkÊ

ez vÀltozatlanul Ágy van ma is
csupÀn mÀs nemzed¢k privil¢giuma
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FONTANA DI TREVI

k¢rlek ha arra jÀrsz v¢letlen¡l
vagy ÀtvÀgsz mellette hivatalba menet
esetleg talÀlkÀd van ott egy kedves asszonnyal
dobj egy lÁrÀt a vÁzbe nevemben
¢n ä amint tudod ä szkeptikus vagyok
(k¢ts¢gkÁv¡l idegen be¡t¢s)
eff¢le hiedelmeknek nem teszek engedm¢nyt
fûk¢ppen akkor nem ha szeretn¢k
hinni benn¡k
fûk¢ppen akkor nem de kifejezetten ez¢rt
ne t¢rj ki utadbÂl csupÀn ha arra jÀrsz

¢n t´bbnyire az¢rt nem utazom
mert minden¡tt mÀshol vagyok

LISZT SíRJA

term¢szetesen szÂba j´tt hogy hol temess¢k el
a hely valahogy m¢ltÂ kell hogy legyen
poraira s hozzÀjuk n¢mi jogcim is
elûny ha nem is felt¢tel
carolyne rÂmÀt s¡rgette
nem a c¢zÀrok vÀrosÀt hanem az isten helytartÂi¢t
a nagyherceg weimart
ahol schiller s goethe pihen
s jelentkezett budapest is
elv¢gre magyar volt legalÀbb a sz¡let¢se szerint

(v¢g¡l bayreuthban ¢rte a halÀl
s a gy´ng¢d t¡relmes minorita
kozmopolita vilÀgcsavargÂ
a pogÀny wagner Àrny¢kÀban nyugoszik)

de û mindv¢gig megûrizte fÂkuszÀt
s ez az eg¢sz hÁzelgû hiusÀg
lÀtszÂlag nem is ¢rintette meg
affektÀciÂ n¢lk¡l majdnem szentferencien
carolyne-nek meg is Árta egy lev¢lben
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hogy hogyan lÀtja a j´vût
  àez az eg¢sz f´ld a hazÀm
  s teljesen otthon leszek ott
  ahol ¢pp elesemÊ

V´r´s IstvÀn

PRçGAI PORTR°K

A takarÁtÂnû

Hogy milyen hosszÃ a folyosÂ,
csak az tudja, aki felmosta mÀr
legalÀbb egyszer.
Az is egykettûre
elfelejti. Minek is tudni
bÀrmit. Akik itt
laknak, m¢g ezt se
tudjÀk. Reggelig
tanulnak, mikor ¢n
j´v´k, Àlmosan jÀrkÀlnak
a folyosÂn, n¢zem
a papucsuk nyomÀt a
m¢g f´l sem szÀradt
k´vezeten.

A k´ltû

Mindig egyetemre jÀr.
Vagy tÁz ¢ve. Akadnak
ÂrÀk, amiket harmadszor
is felvesz, azt hiszi,
mindent Ãjra lehet
Árni. SzarajevÂba
k¢sz¡l. Vonattal megy,
az utolsÂ szakaszon talÀn
biciklivel. Egy elt¢vedt
golyÂ eltalÀlta m¢g a
hÀborÃ kit´r¢se elûtt.
FÀjdalmai nincsenek.
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