
¢s k´zepes ÀgakbÂl formÀs rakÀst k¢szÁtett, mell¢je vastagabb, tartÂsabb t´rzseket is
odahÃzkodott. AlÀgyÃjtott a kis mÀglyÀnak, a tüz k´nnyen belekapott a kiszÀradt fÀba,
ropogni kezdett. CipÂ eln¢zett a folyÂ ment¢n, fel, a sziklakiugrÀs fel¢. TalÀn est¢re
mi is haza¢r¡nk. Ha nem ma, hÀt holnap. Bizakodjunk.

HatÀr Gyûzû

KERGºLET
 

kabar¢-groteszk

a vilÀggal ezÃton tudatom
hogy meghibÀsodott a tudatom

a dülmirigy ivarszük¡let
nÀlam ¢p ¢sz-s elme szüke lett

Ágy kell c¢dulÀstul hordanom
kÂresettanulmÀny-kÂrtanom

àkisagy a nagyaggyal meg¡tk´z¢k
mitûl is megzÀpult az agyk´z¢p

a frontÀl ¢s az okcipitÀl is ä
a nyÃltagyficsor-s facsar fatÀlisÊ

nem bel¢ndek se büv´s b¡r´k:
nem a bÀjitaltÂl kerg¡l´k

diagnÂzisom is mi t´m´r:
àagyzsugor tet¢zte agys´m´rÊ

nem kell csomborfü se csalmatok:
mint az aluvÂ tej alvadok

aludttejnek vagyok kicsike
koponya formÀjÃ k´cs´ge

felkent is vagyok meg nagy-erûs
vilÀgmegvÀltÀssal viselûs

odarontok n¢pek k´zibe
s dûl mind dûl belûlem az Ige
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homlokomra s¡tve a Pecs¢t
ä csak ne lenn¢k NyÀl ¢s Csorba CsÁk

ne lenn¢k ily f¢lneder-s badar
¢rten¢m szÀjam hogy mit hadar

befel¢ bandzsÁtÂ szem¡reg:
magabiztos birkakerg¡let

bamba tÀti szÀj ä mit mammogok?
bice-sÀntÀn ä hovÀ cammogok?

Dili Hivatal bÁrÂilag:
el is eladhatnÀtok ä zombinak

maholnap DivatbazÀrt nyitok
s n¢gylÀbra-ereszkedve zombizok ä ä ä

a vilÀggal ezÃton tudatom
hogy meghibÀsodott a tudatom

LÀzÀry Ren¢ SÀndor

MAROKKñ, NYOLCZVANHAT NYARçN

TalÀn Mekneszben? Fezben? Marrakesben?
Merengtem ¢pp a fÀtylas arab esten:
FÀradt szemekkel n¢ztem, tÀn remegtem,
Derüs delejt holdb¢li hÀremekben...
Lassan suhogtak lustÀn f´nn a leplek ä
S egy ¢rzelem, mely n¢ha-n¢ha meglep...
Nem is tudom. Nem ¢rtem mÀr: mi volt?
Ez¡st tÀlk¢nt f¢nylett a nyÀri hold,
Mikor Mekneszben... Fezben? Marrakesben
Merengtem ¢pp a fÀtylas arab esten,
Egy kÀv¢hÀzban... H¢tfû volt? VasÀrnap?
Nem eml¢kszem... Ny¡zsgû, zsÃfolt bazÀrnak
ZsongÀsa büv´lt: kalmÀr f¡rge n¢pek
Vevûkre lestek, s sz¢traktÀk el¢bek
MÂr kincseit mind °szak-AfrikÀnak,
Hol m¢ly zsivajba v¢sz a kandi bÀnat ä
TalÀn Mekneszben?... Fezben! Marrakesben?
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