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így, hogy e magánfelháborodással sikerült eltorlaszolnia maga elől Roppant Iro
dalmi Elettervét, csak felmorzsolódni tud, és már munkaneuraszténiája sem a régi. 
Az egyik ilyen morzsalék-félórában mi ötlik eszébe, mi nem (az, ami ilyenkor minden 
féltehetségnek eszébe ju t:) hogy a költőnek, ha Hazafias, sok mindent megbocsátanak; 
sőt fogyatékosságait számba se véve, még magasztalják is. Kiszínezik sorsának „hánya- 
tottságát”, végzete „mostohaságát” és a babérkoszorú mértékvételénél duplán számít
ják  a „Bujdosás Eveit”

------ azontúl írt
írt-írdogált azokban a morzsalék-időkben két hugyozás között, a kihúzott hivatali 

fióknak, amelybe uzsonnadoboza mellé rejtette: néhány amolyan Apróbb Egyebecs- 
két, jobbára Dibdábságokat, részben az Elsiratott Hazáról, részben a Honfibúról, rész
ben a Hűségben Megedzett Lelki Nagyságról, mely hogy az övé, hozzá nem fér két
ség... Mi sajna, hogy fülhasgatóan csürüszkölnek-csikorognak eme Csinálmányos 
Zengzetek és Magasztos Másodlagosságok: „ami bennük jó, az nem eredeti, ami ben
nük eredeti, az nem jó ” -  s így aztán az egész soványka Eletmű-Paksaméta, akárhová 
rejtette a szigetországban, dr. Samuel Johnson szigorú tekintetével találkozott

hazamenekítette hát a Honba, amely sok mindent megbocsát, és értékelni tudja a 
keményvalutában érkező Honfibút (így húzza cigány is: „Az igazi Haza-Nagyja / min
den pénzét hazaadja”...)

holtában szeretetlenség vette körül és ezernyi jó  barát kiáltó hiánya. A hivatalos pro
tokoll parentálta csak, elismerőleg, mint családapát, mint embert, mint vasárnapi
sporthorgászt, mint jeles költőt és páratlan Hazaffyt------

emléke álmomban se jö jjön elő

Gömöri György

SZENTKUTHY-KIVONAT

minden merő kulisszaépítés 
csavart balusztráda meg esztráda 
angyaltollak és Psyché-frizurák 
az őstermészet borzalmainál 
csak a szerepjátszó harlekin izgatóbb 
Paracelsus őszirózsával társalog 
míg a kapucinus zsázsa rikoltozik 
a püspök megadón nyújtja falatját 
és Lukrécia csecsbimbóit megáldja 
a vágyakozás tortás gömbölyűségét 
ízlelgeti a haldokló király 
„a vége mindig szökés vagy lemondás” 
nem tocsogás felhevült ölekben
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minden a miliő hisz illő a gyönyör 
s örökkön szép a hibiszkusz-virág 
...mind újabb bojt díszíti kardomat 
mind újabb álarc fedi el arcomat

Bodor Béla

„A KÖZÉP MOZDULATLANSÁGA” 
CIKLUSBÓL

A RÉGI HÁZAK
változnak örökké.

Mozognak Nincsenek állandősult
éleik törésfelületeik
Hol itt hol ott nő ki rajtuk valami

Mint keskeny résen áttüremkedő 
amőba mely félig még odaát van 
úgy nőnek valőságon kívül maradt 
alapjaikből a mi időnk felé

A szándék és az akarat közötti 
hézagon keresztül törekszenek 
világunk sárga fényei közé 
és átszíneződnek alkalomadtán

Tömbjük látszőlag mozdíthatatlanul 
tölti ki a tér beláthatő részét 
mélyük azonban mindig tartogat egy 
darab elfoglalhatő ürességet


