
Lépcsôházfények és a Pilis mögötti,
néma, városi lidérc jelzi
civilizációnk éber életét, hogy pont
az ítéli majd olyan puszta vegetálásra 
az embert. Modern, nyári, cifra
nyomorúság ez. Ezért vagyunk itt,
Ôk pedig ezt éltetik onnan.

Betegek véletlenszerû párban
Elôzôleg az életben nem látták egymást.
Egy hét alatt alakultak ki
az agresszív formációk vagy
a pangó létpocsolyák.
Mind az itt-létre csupán.
Egy látogató vagy egy telefon
okán egy másodperc alatt
értelmét, jelentôségét veszti.
Egyre megy mindkét illanó
formáció. A szomorú társfüggôség ez,
sajnos és szerencsére törvényszerû.
Akár az elesett, öreg betegé, aki
mindenét tudja már e világnak,
de ismeretét, ami végképp
életéhez köti, nem árulja el
az unokának.
S így menti föl magát a szótlan öreg,
a fal felé fordulva, az utolsó,
mélyen magányos titokkal.

OLTY PÉTER

Sorbonne, 2007
Íme megjelent a többlet. Egy túl-
exponált fotót mutat, melyen ha
közvetetten is, de látható a
fényfelesleg egy fehér pacában.

Még a vízesés is elmosódik,
hogyha lassú volt a zársebesség,
jegyzi meg; tehát az istenarc túl-
csordulása sem leírhatatlan.
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Többlet és hiány között különbség
volna? – hümmögött a doktorandusz,
mintha a fentiekre ráelôzne 
egy korábbi, prózaibb dilemma,

melyre konzulense hajlamos volt
nem kitérni... Majd az elmosódó
nagy fehér pacának adta ô is
mindenét, beállva vakhitû hülyének.

Hétvégi terv
A Multiforecast Cartemodell derült,
de túlnyomórészt hûvös idôt igért,

melyet csak északon zavarhat
több-kevesebb csapadék: a reggel

során megélénkülhet a délnyugat
felôli légmozgás, a ködöt kisöprô
szelek nyomában optimális
fényviszonyokra lehet kilátás;

kidobta, hogy bár tisztul az ég s a dél-
utáni hômérséklet elérheti

a 20 fokot, komoly lehûlést
hozhat a hajnal: az átlag 5, 4,

a fagyzugokban 0 fokig zuhan.
Heves lökések, szikra, esô, hideg-

meleg. Digitre-mérhetôség,
szép, neoklasszikus, ittlevôség-

robot, mely impulzust szimulál, közöl,
recept a holnaphoz. Ropit és teát

fogunk a Normafára vinni
és az egyik padon elfogyasztjuk.

Pantheon-erózió
A vörhenyes színû limonitporon,
miként a NASA-rover 1006-os

fotója is mutatja, száraz
gázkifagyás alakul ki, melynek



19

a vastelített felszini összlet ox-
idációjában kiemelt szerep

tulajdonítható. De az sem
irreleváns, hogy a láthatáron

a Siton Undae dûnemezôinek
világa (barkánforma, homokfodor,

eólikus talajkifúvás)
tárul elénk, hisz e formakincs a

szokatlanul nagymérvü porördög- és
vihartevékenység erejének is

tanúja. Webhelyekre töltött,
porszemekig lekopott valóság,

vasoxidisten-szimulákrum. Így
öleld, ha fontos, fontos az istenek

csatája, így öleld a Marsot,
szemben a lengedezô jövôvel.


