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az¢rt az ÀrtÂ szÀnd¢k erûsebb benn¡k. A papok va-
lÂjÀban Coyote leszÀrmazottai, ¢s, minden hatalmuk
ellen¢re, akÀrcsak û, szint¢n mindenf¢le ¢rthetetlen
dolgot müvelnek, ¢s hazudnak, mint a vÁzfolyÀs. A
katolikus papokkal tulajdonk¢ppen maga Coyote t¢r
vissza a f´ldre, csak mÀs alakvÀltozatbanÊ. (V´. R.
P. de Smet: VOYAGE DANS LES MONTAGNES RO-

CHEUSES ET S°JOUR CHEZ LES TRIBUS INDI-

ENNES DE L'OREGON. Bruxelles, Devaux-Paris,
1873. 124. o.; Ch. Hill-Tout: Ethnological Stu-
dies of the Mainland Halkom' elem, a Division of
the Salish of British Columbia. RBAAS, 72, 1902.
412. o.; J. A. Teit: MYTHS AND TALES OF THE

SOUTHEASTERN INDIANS. BBAE, 88, Washing-

ton, D. C., 1929. 621ä622. o.) A k¢t egymÀssal
szembes¡lû kultÃra tehÀt korÀntsem k¢rdûje-
lezte meg azt a hatalmat, amelyet egyik is, mÀ-
sik is magÀnak tulajdonÁtott: egyik f¢l sem
vonta k¢ts¢gbe a mÀsik hatalmÀnak term¢-
szetf´l´ttis¢g¢t, mind´ssze az t´rt¢nt, hogy
mindegyik olyan k¢pet alakÁtott ki a mÀsikrÂl,
amely lehetûv¢ tette, hogy be¢pÁtse sajÀt hie-
delemrendszer¢be.]
19. B. de Las Casas: HISTORIA GENERAL DE LAS

INDIAS [1552]. Mexico City, 1951. i., 17. o.; J.
P. Acosta: HISTORIA NATURAL Y MORAL DE LAS

INDIAS [1590]. Mexico, Fundo de Cultura
Economica, 1940. 346. o.
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r¢gÂta Àrny¢k lakozik a k¡sz´b´n
az aki nem ¢rkezik meg soha
s ´r´kre otthon van utilapuiban

kÁv¡l feh¢r papÁrcsÂnak a pocsolyÀn
tele szir¢nekkel  horgonytalan
bel¡l egy asszony kÀv¢t forral a rezsÂn
s egy pillanatra csak  lehajtja a fej¢t

freskÂ r¢gen befejezett hÀborubÂl
ajax?  hektor?  t´bb¢ nem tudni mÀr
tÀvoli vonat megrÀzza az ablak ¡veg¢t
aztÀn a f¢nyes Àtmeneti cs´nd
bej´n megint
bej´n megint  az Àrny¢k v¢gtelen



NOCTURNE

este istenn¢lk¡li neonsugarak
szines nebulÀja  az abszolut s´t¢t
g¢pies utcalÀnyok magassarku bugyiban
az eredeti ¢den apokrif morzsÀival

egy koldus luxusautÂ hangtalan suhan
´nn´n ´r´k´s horizontjain
ahol mozik izgalmas nirvÀnÀja megtelik
mint antik kloÀka  majd ki¡r¡l

magÀn-boldogsÀgoktÂl hulla-ittasan
alÀbb s alÀbb hanyatlik a j´vû
¢s egyre m¢lyebbrûl kel hajnali vilÀg
rÀkokozÂ  heliocentrikus

Parancs JÀnos

AZ IDý ELLEN

amit tenni lehet
ami valamif¢le es¢ly
lehetûs¢g¢t f´lvillantja
a vÀzÀban bimbÂzÂ ¢s illatozÂ
hervadÂ rÂzsa rothadÂ büze
itt tanyÀzik a pÀrtatlan tanÃ
a monomÀniÀsan f¡rk¢szû elme
az elk¢sve folyvÀst sz´rny¡lk´dû
mik´zben bûr¢t vedli
nyÃjtÂzkodik ¢s ÀtvÀltozik
a talÀnyos ÀllandÂsÀg maga is
olykor rÂzsabimbÂ mÀskor f¡rk¢szû
olykor vÀza vagy valami mÀs
lÀzas l¡ktetû ¢s sajgÂ suhanÀs
amit nem ¢rz¢kel az emberi szellem
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MOZGñK°PEK

a vad sz¢l
a nyugtalanÁtÂ ¢s szilaj
rohanÀs a kihalt t¢ren Àt
egy nyakiglÀb kamasz
mint akinek mÃltja sincsen
ÃszÂ sziget a habok ÀrjÀn
tÁzezer level¢vel a nyÀrfa
elnyÃlt test¢vel a menek¡lû
az Àlomban lÀtott sistergû
¢s tekeredû ez¡stfolyÂ
aztÀn a nyers vÀratlan k¢psor
ahogyan a k¢s ahogyan a taglÂ
az elûtte mocorgÂra sietve
Ãjra ¢s Ãjra lecsap

Papp AndrÀs

   °S MEG°RZIK   
A F°NYT A GY¹KEREK

A harangoknak sincs egyforma hangjuk, mondjÀk, hogy az ujjaink sem egyformÀk.
Endre m¢gis azt mondta nekem a rominÀd sz¢tszed¢se k´zben, hogy û most egy kis
idûre megn¢mul. Elhallgat, kicsit olyan lesz, mintha meghalna. °s legyek ¢n a hangja.
A f¡lem nyugodtan tegyem a szÁv¢re. Azt mondjam, amit belûle hallok. A vilÀgt´rt¢-
nelemben volt mÀr ilyen testv¢rek k´z´tt. Gondoljak csak MÂzesre ¢s çronra. S ha
magÀt nem is hiszi prÂf¢tÀnak vagy valamif¢le kivÀlasztottnak, engemet meg a legke-
v¢sb¢ fûpapnak, attÂl az¢rt m¢g k´zvetÁthetem, amit û nekem k´zvetÁt. °s ne gondol-
jak nagy dolgokra, meg fogom ¢rteni.

M¢g n¢hÀny m¢retre vÀgott l¢cet kellett kiszedn¡nk a k¢t f¢lholdszerü farostlemez
sablonja k´z¡l. Nem feleltem. A harapÂfogÂm visÁtva kanyarintotta ki a f¢nyes szege-
ket. S mindezt Ãgy mondta, hogy û sem hagyta abba a szeghÃzÀst, a feszeget¢st, a
kalapÀlÀst, mivel a kûmüves, aki n¢hÀny perccel elûbb tÀvozott, a holnapi padlÂbur-
kolÀs miatt s¡rgette a rominÀd eltÀvolÁtÀsÀt. MiutÀn kivett¡k a frissen rakott boltÁv alÂl
a sablont, a kûmüves a gy´ny´rk´d¢sre sem hagyott idût, csupÀn k¢tkedû megjegy-
z¢s¡nkre vÀlaszolt n¢mik¢pp rÀ¢rûsen, a tapasztalt mesteremberek eln¢zû ¢s felsûbb-
rendü mosolyÀval; nem fog az leesni, biztosak lehet¡nk benne, ezek a t¢glÀk mÀr tart-
jÀk egymÀst.




