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Bíró József
William Butler 
Yeats… – , hogy

ólomkatonákkal mégsem ugyanaz
kimagasló teljesítmény esetén

méltánylás akkor
:

amennyiben szerintük érinthetetlen
határozatra viszont igencsak

őszinte köszönettel
:

néhanap
jócskán

:
gyakorlatilag

John Cage… – , hogy

alkalmasint merthogy merészel
ámde sokkal izgalmasabb 

hajnali autópályán
:

köröskörül szikrázó hópihék
ünnepi vacsora előtt

eleve kitűnő
:

hibátlan
áramlás

:
összességében

Bertolt Brecht … – , 
hogy

szutykos kapcáját mossa
reggeli kávézás előtt

fojtja gőzfelhő
:

borotválkozni ráér máskor
ablak előtt ülvén

tükör nélkül
:

születő
félelme

:
gyönyörködteti

William S. Borroughs 
… – , hogy

szerinte muszáj kihangosítva
mivel igencsak jelentős

sikert hozhat
:

komolyabb helyeken szintén
érdemes újra lejátszani

akár ellenpontként
:

merthogy
bizonyára

:
mindennap
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Jackson Pollock … – , 
hogy

szerelemféltésből sem tenné
lévén félénkebb annál

mintsem hihető
:

kevéske türelemidő elteltével
talán elképzelhető lenne

valami okfejtés
:

azonban
ezúttal

:
alkalmatlan

Philippe Soupault … – , 
hogy

nyomtalanul eltűnik valamiért
majd váratlanul előkerül

mintha ugyanazzal
:

csupáncsak hirtelenében lehet
őszinte szóra bírni

ha megkapja
:

ennek
ellenére

:
választható

Antonin Artaud … – , 
hogy

balkezét finoman megsimítja
aztán ernyedt jobbját

ölébe ejti
:

görcsös igyekezete hiábavaló
láthatóan lehetetlen odáig

pöckölnie csikkeket
:

mégis
hihető

:
rákészül

Yves Klein … – , hogy

jöhet mégannyi alkalom
váratlan is

lehet mindenütt
:

másfajta hasznos fájdalom
ingyen kerül

hajnal naponta
:

zárványként
mozdulatlan

:
zenekarral

aRtéRiák



232

2020. tavasz

James Joyce … – , 
hogy

legutóbbi végzetes csökkenése 
feltétlenül alkalmas lehet

minekutána dicséretes
:

természetszerűen nincs kapocs
úgyhogy más helyszínen

tényleg illendő
:

kastélyjárás 
után

:
viszonylag

Pablo Picasso … – , 
hogy

végzetes útvonalakat szintúgy
kijárási tilalom idején

néha
:

elegendő fanyar gyümölcslé
aztán inkább mezítláb

vagy
:

kiolthatatlan
szenvedéllyel

:
mégis

Antoine de Saint – 
Exupéry … – , hogy

válaszul szolgálat mégiscsak
fennen zászló

ugyanúgy
:

többnyire irgalmas égzengés
nem mintha

máskor
:

folyékony
tükörként

:
bizonyosság

Francis Picabia … – , 
hogy

hírnökök nélkül kevesebb
könnyen lelhető mégis

figyelni kell
:

szellőztetve egészen más
mintha csak keservvel

újfent utána
:

kobaltkék
zakatolás

:
következtében
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László Zsolt
A hentesnél

– Jó napot! Mit tetszik?
– Húst kérek.
– Nincs.
– Hogy-hogy nincs?
– Úgy, hogy elfogyott.
– Azt látom.
– Azt nem láthatja. Csak azt láthatja, hogy nincs.
– Jó, akkor azt nem látom, hogy elfogyott, azt viszont igen, hogy nincs.
– Milyen rész kellene?
– Abból, ami nincs, vagy abból, ami elfogyott?
– Ne vicceljen uram és ne keverje össze a gondolataimat. Fölírom ide egy papír-

ra nevét, és ha lesz hús, félreteszem magának. Tehát a neve? 
– A lakcímem nem kell?
– Az nem.
– Jó, Balogh Ferdinándnak hívnak.
– Oké. Balogh Ferdinánd mit szeretne?
– Húst.
– De melyik részét?
– Talán pár kiló tarja vagy pár kiló comb…
– Kérem, ne latolgasson az elfogyott hús kontójára. Vagy ez, vagy az.
– Legyen akkor comb. Abból, ami nincs, vagy abból, ami elfogyott?
– Magát nagyon nehéz elviselni. A válogatós vevők csak komplikációkat okoz-

nak. A hús elfogyott, és majd lesz, tehát a nincsből, vagy az elfogyott húsból teszek 
félre magának.

– Nekem jobb lenne, ha az elfogyottból kaphatnék majd. 
– Jó. Ha erre jár, és akkor azt látja, hogy nincs hús, akkor megint elfogyott. 
– Rendben van. Maga egy jólelkű hentes, de búcsúzóul elkérném a panasz-

könyvet…

Idézet a panaszkönyvből: „Ez egy remek hentesüzlet. A hús mindig elfogy, ami 
nem látható. Látható viszont, hogy nincs. A hűségesen visszajáró vevőknek min-
dig tesznek félre húst abból, ami elfogyott és látható, vagy abból, talán ami nem 
látható, mert nincs. A kiszolgálás udvarias. Maradok továbbra is hűséges vásárló. 

Tisztelettel: Balogh Ferdinánd 
(sertéstenyésztő beszállító vállalkozó és nyugdíjas hentes)”
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Saitos Lajos
Teremtmény és 
tanítvány

Paál Lajos sírfájára!

A csönd a te Istened
mikor éppen hallgat
nem szidalmaz s nem
tesz keresztbe neked
a csönd a te irgalmas
Istened s csak néz rád
magára a csodára mint
teremtményre tanítványra!

Tanmese

Jancsi szólt Julikának
hogy nincs ideje vele lenni

Juliska bement a ház 
kamrájába s kihozott
egy degeszre tömött
zsákot…

Nyúlj bele: s lesz időd – 
mondta Juliska

Jancsi tétován megoldotta
a zsák száját – s azóta is
benne matat
időtlenül…!

Nincs felelet

Egy mellékutcában
mint mellékvágányon
soha meg nem hallott
áhítat Istenhez…

…ne töprengj
ne kérdezz – 
nincs felelet

gólem hegy ül
a fellegeken…!

Súgj még…!

A véznák éheznek
a szomjúhozók ajkán
csörömpöl a szó

a bénák kopognak
jelelnek a félfülűeknek

siketeknek
súgj még Hang!
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