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KURDI FEHÉR JÁNOS

MÁSNAP MÛVEK

Milorad Krsticnek

A Másnap Mûvekben nyomják a melót,

A Moirák, Szofroszinnek, Dikék, Nemesziszek,

A sok vendégmunkás görög, és a büfés Proeriszmosz, akirõl

Az hírlik, tudja, minek, miként lesz vége.

Ez a legendás gyár termel már 100 millió éve,

Mindig csak úgy, ahogy épp kijön, ahogy épp esik, vagy

Puffan, gondolják sokan, de valójában a névben van

Elrejtve a lényeg.

Egy lépésre jön a másik, mozdulatot mozdulat követ,

A Napra a Hold, az apályra a dagály, az igenre a nem

A válasz, mert a másnap szinte látatlanul áll elõ,

Valahogy kibújik a mából, kizuhan a termelésbõl,

Mert a ma, valójában másnap. Nem lenne 200 sem 100 nélkül,

Az örök másnap a születés biztos forrása, erre példa

7 millió év, mára ténnyé vált 7 milliárdja.

Sûrû szalagokon fut, kering és száguld

Az áru, amit lecsippentünk hétfõn, vagy kedden,

Úgy ahogy a kedvtelenség a kedv forrása.

Logók galaxisa, és szlogenek magán tévéprogramjai futnak

Fejbõl fejbe, megtartva, vagy kiejtve
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Épül egy kép, melynek gyökere valahol

Afrikában még valóban gyökér volt, de lábon

Hozták át Európába, de vitték Ázsiába, Amerikába

És valószínû a Viking ûrszonda sem kivétel,

Ahol guggol egy új sapiens homonida, és új táplálékot rágcsál

Új nap alatt és új másnapot kezd új logikával. De õ sem kivétel,

Mert a név hatalma, az elnevezés, mint egy vonal a 10 centis

Papírlapon, összeköti B-t a kiinduló A-val.

Nincs tehát baj a világgal, csak antennád szûk fogása fog

Kevesebbet. A jelek zuhatagában csak a másnap dolgozik,

Nem bánja, ha hosszú termékét ma senki sem látja,

Mert a milliomodik másnap, a ma láthatatlan, már valakinek a világ csodája

És nem tud betelni vele, feltölti terét és idejét a régi nyom

Varázsa, mire rájön, az 58 fok egy tájban mérve, épp egy kõrõl

Nézve a Nap útja, amint az Alpok egyik beszakadt platóján átvezet.

 Vajon hova száguld 58 fokkal egy levált processzor az ûrszondától?

Így telik a mûszak a gyárban, majd a legendás Darwin Buffet-ben.

Proeriszmosz áll a pult mögött, akitõl a többiek,

A Moirák, Szofroszinnek, Dikék, Nemesziszek

Egy jó szót is elvárnak, amikor újra tölt az üres pohárba,

És a papírra húz egy jelet, hogy a mait ki, kinek állta.


