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(A. nyÀri vÀltozata)

Mivel mindenbûl
rendre kihagytÀk
¢szrevette hogy ez

¢rdemes stÀtusa lett
igazolÀst k¢rt a fû-

fû kihagyÂktÂl
a feje nem fÀj
emiatt t´bb¢

gondolta
s legalÀbb

valamit tett
mikor k¢rdezt¢k tûle
hÀt te m¢rt nem vagy
mÀr a nagycsapatban?
´r´kk¢ csak a fakÂban

unatkozol?
cipeled a zongorÀt?
ilyenkor elûkapta

az igazolÀsokat
s megmutatta

a c¢hbelieknek
valahai jÀtszÂtÀrsaknak

ellendrukkereknek
aki j´tt

persze savanyÃ a szûlû-
l¢ mondhattÀk amazok

Nagy GÀspÀr: Epe(pe)k´vek a ParnasszoszrÂl ã 1445



pedig nemesen ¢s nagyvonalÃan
mindig csak a rizling savanykÀs

s holmi Âsz´vets¢gi tûk¢ket
korsÂkat ¢s t´mlûket emlegetett

p¢ldabesz¢d¢tûl szinte
megittasulva

irigyelt¢k is ezek¢rt
az ¢rt¢kes papÁruszok¢rt

melyeken m¢rt¢kadÂnak
mondott ¢s f´lt´mj¢nezett

rettegett kihagyÂk
¢rt¢k- ¢s lelki´sm¢rettel

megcsalt szÀmadÂk
nevei sorakoztak

mint becses
dedikÀciÂk

csak a szÁve kezdett
kihagyni

mondhatni ritkÀbban ¡t´tt
a harangnyelv

ritkÀbban ¢s cs´ndesebben
a l¢gz¢se viszont szaporÀbb lett

¢s a pulzusa is
ÀlmÀban sokat forgolÂdott

izzadt ¢s gyakran arra riadt
most biztosan v¢ge

a dalnak
de aztÀn elhessegette
nem gondolt semmit
fûleg nem gondolt

rÀjuk vel¡k
inkÀbb azokra

akiket mÀr nem
lehet kihagyni

illetve lehet
mert ez is megt´rt¢nt

szÀmtalanszor
szÂval arra gondolt

mÀr jobb lenne vel¡k
besz¢lgetni ott

a m¢lyf´nti lakban
biztos adnÀnak

jÂ tanÀcsot
olyanokat p¢ldÀul hogy

nem kell annyira feltupÁrozni
a hitvÀnysÀgokat

nem kell annyira mellre szÁvni
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szÁv¢re venni
nem is vette
Â nem û nem
nem volt szÁve

nem mellre szÁvni
sem szÁv¢re venni

aztÀn a t´bbi
n¢ma Â n¢ma û.

(B. tavaszi vÀltozata)

Persze mÀr sz¢gyellem is
hogy bent maradt

a kezdû 11-em
de aztÀn semmi tartal¢k

aki futkÀrozott volna ¢rtem
a fakÂban

vagy ¡lt volna a szÀlkÀs kispadon
¢s volt bennem az¢rt

cs´ppnyi hezit
hogy mindent vissza!

de mÀr nem hevÁt
semmi sem

maradok tiszteletlen¡l szorongÀsaimmal
¢s vÀrom mikor ejti a lÀbÀra

e sÃlyos bibliÀt egy jÀmbor olvasÂ.

(C. ûszi vÀltozata)

Kimaradni persze mindig jÂ
karÀmon kÁv¡l t´bb a fü

Àm bel¡l t´bb a sz¢na zab
vagyishogy
ha tetszik

elbûgheted magad
s eldallhatod a szÀmadÂ

juhÀszrÂl
ez is csak egy oltÀri tahÂ

meg szÀnandÂbb is persze
ha kutyÀi szaglÀsÀt k´vetve

szamaragol a szaharai k´dben
vagy Àll gazdÀja pÀrtjÀn

cs´k´ny´sen helyben
bizony a helyzet akkor

iÀzni valÂ!
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