Lackfi JÀnos: Versek ã 1559

Az 1996-os vÀlasztÀsok az orszÀg vÀlasztÂinak megosztottsÀgÀt mutattÀk, ¢s meghagytÀk a k¢t ¢vvel korÀbban l¢trej´tt hatalmi struktÃrÀt Washingtonban. Egyik pÀrt
sem tett szert d´ntû t´bbs¢gre, ¢s egyik sem dominÀlja a politikai dialÂgust. Egyelûre
csak a k¡l´nb´zû kongresszusi kivizsgÀlÀsok mutatjÀk a felszÁn alatti fesz¡lts¢geket.
BÀr az orszÀg polarizÀlÂdott, ¢s a Kongresszusban a k´z¢putas politikusok szÀma jelentûsen megcsappant, a rendkÁv¡l kiegyenlÁtett erûviszonyok miatt m¢gis a m¢rs¢kelt
politikai irÀnyvonal erûs´d´tt meg. Kedvez ennek a tendenciÀnak a rendkÁv¡l erûs
gazdasÀg, az alacsony munkan¢lk¡lis¢g ¢s inflÀciÂ, valamint a gyors gazdasÀgi n´veked¢s eredm¢nyezte cs´kkenû deficit. Az 1997-es ¢v elej¢n uralkodÂ egy¡ttmük´d¢si
k¢szs¢get jÂl jellemzi a Feh¢r HÀz ¢s a kongresszusi republikÀnus vezetûs¢g k´lts¢gvet¢sikeret-megÀllapodÀsa, amelynek sorÀn mindk¢t f¢l m¢rs¢kelt programmal Àllt
elû, ¢s a jÂ gazdasÀgi adatokra valÂ hivatkozÀssal ebbûl viszonylag keveset volt k¢nytelen feladni. Minden jel arra mutat, hogy a republikÀnus forradalom elvesztette lend¡let¢t, de a demokratÀk Àltal vÀrt Ãj progresszÁv korszak sem k´sz´nt´tt be.
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AZ EL°GEDETLENS°G DALA
Hogyha le¡ltem, Àllni vÀgyom,
Hemperegni vetetlen Àgyon,
Ha elindultam, megpihenni,
Ha megpihentem, menni, menni.
B´jtre vÀgyom, ha van mit ennem.
Koplalok? Enni lenne kedvem.
RÀgyÃjtani, ha nincs dohÀnyom,
Ha ¢ppen van: leszokni vÀgyom.
Ha van lakÀsom, mÀs lakÀsra,
Mindig csak egyre: mÀsra, mÀsra.
Lesn¢k idegen asszonyokra,
S hogy futn¢k tûl¡k iszonyodva!
Van ¢letem, de vonz a mÀs¢,
Lenn¢k N. PÀl vagy X. TamÀsn¢.
Lenn¢k s¡ndisznÂ, kurta lÀbon,
ºres palack vagy csonka vÀrrom.
Kifel¢ vÀgyom ¢n e l¢tbûl,
N¢zni, amÁg temploma sz¢tdûl,
Befel¢ vÀgyom ¢n e l¢tbe,
S onnan lesni, hogy forr a L¢the...

1560 ã Sebûk LÀszlÂ: Park, halÀszok, peonok

ýSZ LESZ
ýsz lesz, az ¢gbûl ac¢lmadarak
hullnak egymÀsra p´r´gve ¢s z´r´gve
mint kimustrÀlt Âraszerkezetek
H¢rakl¢sz nyilait iszonytatÂ sebess¢g
izzÁtja majd ¢s f¢mes v¢r fr´cs´g
a fagy sz´ges botjÀval hajnalonta
beletÃr a halomba, tÀn hasznÀlhatÂ
alkatr¢sz vagy Ãjra´nthetû
Âcskavas utÀn kutat, de semmi,
rozsdÀlltan pergû percek, percegû
¢s l¢lektelen vÀzak halmaza

Sebûk LÀszlÂ

PARK, HALçSZOK, PEONOK

Ez a park a vÀros k´zep¢n a telep¡l¢s m¢ret¢hez viszonyÁtva arÀnytalanul nagy ter¡letet foglalt el. Teljes rendbet¢tel¢re sohasem volt el¢g p¢nz, ez¢rt egyes r¢szeit heveny¢szett drÂtkerÁt¢ssel, tiltÂ tÀblÀkkal lezÀratta az el´ljÀrÂsÀg. A szabadon lÀtogathatÂ
r¢szeken s¢tautak vezettek a gondosan nyÁrt bokrok, fÀk k´z´tt. Karszalagos, szeges
v¢gü bottal felszerelt ûr´k cirkÀltak az ´sv¢nyeken, a z´ldre festett padokon ´regemberek ¡cs´r´gtek, kez¡kben zacskÂ mindenf¢le keny¢rdarabokkal, amiket a folyton
¢hes galamboknak s a csapatostul ¢rkezû sirÀlyoknak hoztak. JÀrtak persze ide, mint
a vilÀg ´sszes parkjÀba, gyerekek, csavargÂk, szerelmespÀrok, magÀnyos kukkolÂk,
szÂval mindenf¢le n¢pek. A vÀros k´zismert, ha nem is k´zkedvelt figurÀi.
A parkot hatÀrolÂ ¢szaki, keleti ¢s d¢li Ãt mellett hÀzak fesz¡ltek egymÀsnak. Este
vagy szÀz m¢terre bevilÀgÁtottak a fÀk k´z¢ a hÀzak ablakszemei. Ezen a tÀvolsÀgon
tÃl eleny¢szett a f¢ny, el¡lt a forgalom zaja, csak a park alapnesze hallatszott: Àgreccsen¢s, vÀratlan madÀrvijjogÀs ¢s messzirûl a zuhatagos Borza moraja ä akÀr a tompa, erûs f¡lzÃgÀs. Ott, a folyÂnÀl ¢rt v¢get ez a zÀrt vilÀg, de mÀs n¢zûpontbÂl szeml¢lve
a dolgot azt is mondhatnÀnk: kinyÁlt a t¢r a tÃlparti puszta fel¢.
Azok szÀmÀra, akik a parkot hÀrom oldalrÂl szeg¢lyezû lakÂt´mb´kben laktak, ez
a fÀs, f¡ves vadon sajÀtos vonzerûvel bÁrt. Szinte nem mÃlt el perc an¢lk¡l, hogy valaki
ne gondolt volna arra: mi van a hÀza falÀn tÃl. Term¢szetesen mindenkinek valami
mÀs volt ott. Egyeseknek, mint besz¢lget¢seikben mondtÀk: az a sok fa. MÀsok Ãgy
¢rezt¢k, hogy az ott, az Ãt tÃloldalÀn, s´t¢t titkok helye. A vilÀgnak az a r¢sze, amely
nincs szem elûtt, ahol mocskos dolgok esnek meg. A tanÁtÂ pedig Ãgy tartotta, hogy

