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A  lehorzsolt, csillogó ezüstpikkelyek jelentése valóban az, hogy míg a többiek nem 
hagytak nyomot maguk után, névtelenül sodródtak el, a pisztráng halála után is hírt 
ad magáról, és ez a hír nem nélkülöz némi csillogást. Ez talán még a megengedhető 
költői hiúság határán belül van.

A  verset félretéve, még kb. február közepéig kell a szanatóriumban maradnom. A  
„rimactan” nevű gyógyszert ugyanis egy évre engedélyezheti az illetékes bizottság. Az 
itteni orvosok szerint kár lenne ezt a lehetőséget nem használni ki, vagyis rövidebb 
ideig szedni a gyógyszert.

Persze, jó  volna addig is összejönni, csak nem tudom, meddig maradtok Szentend
rén.

Nálunk nagy felfordulás volt, mert Marika mégis festette és mázoltatta a lakást. 
Most már rend van. Úgyhogy, akár T i jöttök el, akár mi megyünk Hozzátok, nekünk 
bármelyik megfelel.

A  kiadóba nem tudok bemenni, telefonon, egy-kétszer próbáltalak elérni, de nem 
sikerült.

Remélem, hogy ami késik, nem múlik. Addig is Mindhármatokat sok szeretettel 
üdvözöllek

1972. szeptember 12.
Laci

Kálnoky Az ELSODORTAK című verse az Elet és Irodalom 1971. évi 37. számában jelent meg, Vas 
István méltatása: A PISZTRÁNG PIKKELYE címmel 1972. szeptember 2-án jelent meg ugyancsak 
az Esben. -  Marika -  Horváth Mária, Kálnoky László második felesége.

Határ Győző

„KORTÁRS”

mi falsul festi fényes arcomat 
ez áskálódó tárca-karcolat 
mi kajánul rója torzképemet 
s hogy eltalált! -  az isten bassza meg

mely sziszegés! indázó indulat
mi elképzelt bukásomon mulat

csupa kifogás meghazudtolás 
sebet piszkáló Hitetlen Tamás 
levágatlan két-lábam-két-kezem: 
mi nehezen tűri hogy létezem
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s ha már szellemem-jellemem facsar
ja  orrát s lÁrám is rakásra: szar

mért érdemesÁt mért nyilatkozik 
s maga szarcsimbóknak kÁvánkozik? 
há? mért e maszlag-hablaty-misztika 
e karikaturabulisztika?

orrom kolbászát húzza hosszura 
s kajlancs fülem: a kullancs bosszúja?

meddőségéért bánik ki velem 
hogy törpének -  alkotásképtelen? 
s ő -  ki az írásból kisemmizett: 
hullám mellé a csendőrőrizet?

fárad’hatlan Tizenkét Oldalon: 
mely örökharagvás! mi szorgalom!

mi falsul festi fényes arcomat 
ez áskálódó tárca-karcolat 
mi kajánul rója torzképemet 
s hogy eltalált! -  az isten bassza meg

A KALMÁR KOSARA

Belép az inas kannával a kézben

INAS A  gazda borra szomjazik.
Tudnám, hol mérnek jó t ma itt! 
No, majd a pékséghez futok, 
ott az okos, vén asszonyok
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