
Talált Tárgyak Megyei Kirendeltségén, ahol mint. helyettes raktárnok ügyködik.
Titokban a régi könyveket fényesítgetí és dugja el; kisvárost teremt újjá porai
ból (és szíve fölé dugja); az. elfelejtett dalok hangjait, szavakat. hajdani utakat,
az eltúnt madarakkal, és a gyermekkorát őrzi. Jön az ellenőrzés. hiánylistát
rendel a pótolhatatlan értékekről. Bajor összeírja: az Atlantiszt, a kékpe1;tyes tejes
esuprot, az Inkák kincsét, a Milói Vénusz karját stb., és jól elrejti a Iistát,
nehogy lába .. keljen. Mikor el.öakarja venni; sehol sem találja. Poeegér megette,
huzat kivitte? Tiszta lapot vesz elő, és éppen felírja: "Tejescsupor - kékpettyes"
("A konyha kövén eltörött" - amikor újfent jön az ellenőr és kéri alistát.
Örül, hogy csak ezt az egy tételt találja és·"a naprendszerrel kapcsolatban

. nincsenek komolyabb észrevételek", majd megígéri, hogy a hiányzó tételt be
szerzi. A csupor meg is érkezik, fehérben, "a pöttyöket majd pótolni fogjuk"
ígérettel, A szerző zavarában leüti könyökvédőjével a kipótott pótolhatatlan
értéket...

Bajor Andor paródíáíból egy csokorra valót a hazai közönség is olvashatott
a Nevető Parnasszus (Magvető, 1975) összeállításában (Szalay Károly kitűnő

munkája), Remélhetőleg egyszer majd színdarabjaít is megismerheti a magyar
közönség,

HAJÓVSZKY LÁSZLÓ VERSEI

Halálon túli érték

Ugyan mi értelme van iL javak mohó
- Nemegyszer vérre menő - hajszolásának.
Hisz a koporsók, első "agy háts6 soron
Mind egyformák, szigorúan egy szobásak.

Vaksötétek, hidegek és hallgatagok.
Tehetnek beléjük aranyat, eziistöt,
Ékkáoes fegyvert, felségjelet, balzsamot.
Lak6juk ott ezekkel már nem lesz különb.

F:s csak egyetlen gazdagságra törekvést
Ismerek, melynek célja az lehet csupán:
Hogy a lélek 1Mrátos emberiesség

Drágakincseivel legyünk Dáriussá.
Ennek a halálon túl is értéke lesz.
-Azzá teszi az isteni emlékezet.

.If káprá:z;at útjain

Ha minden csillag napfényes lenne,
Az sem ragyoghatná túl az Istent.
Hisz Ű oly nagy fényességge( ragyog,
Hogy szemeinket elkápráztatja.
És mint a világ világtalanja,
Akként botorkálunk az utakon,
Melyek végül is haza téritnek:
Ahol látható lesz majd az Isten.
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Álomtestű élet

A "megálljra" minden percen készen vagyok.
Nagy, fényes holnapokról már nem álmodom.
A sziirke kis tegnapocskák az enyémek.
Az édes, bús és majd megfeledt emlékek.
Azok az elidőtlenedett világok,
Amelyek innen vannak még a halálon,
De már túlontúl az eleven életen.
KicsU tán már poklok, kicsit tán 1nIÍr mennyek.
Am közülük ':- a lelkemmel - mindenképpen,
A holnapoknál sokkal messzebbre nézek.
Mert úgy érzem, az nem teljesen kizárt,
Hogy létezhet valahol egy olyan világ,
Ahol, mint a legmagasztosabb emlékek:
Szent és sérthetetlett álomtestben élnek.

Egy szolidáris érzés

Csüggesztő napok után, fájó esteken,
Elő-előveszem öreg hegedűmet,

És vigaszul sosem hallott lélek mélyi
Melódiákat rögtönzök a húrokon.

És ha már úgy érzem, hogy az invenció,
Szinte fölékerekt;dett a halálnak:
Azt szeretném, ha ama percen, mindazok
Velem lennének, akik magukba estek,

Hogy. a muzsikában együtt oldódjunk fel.
És aztán szép, nyugalmas álomba ringjunk,
Legalább egy Sámsonkává töltekezni

Reggelig, hogy könnyebb legyen támasztani
A világ pilléreit, mert oly brutális
Minden holnap, ha csak hg,nytorgunk az éjben.

..

A SZERKESZTŰSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő rnargóval) küldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra rnurrkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kézíratmásolás többlet-költségeitől.
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