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A D¹GL¹TT MADARAK A LçBAD ELýTT

Jegyzetek, k´zelÁt¢sek

N¢zed ûket, a tizen-, a huszon¢ves, a harminc k´r¡li kortalanokat, akik mintha az
ürbûl pottyantak, ereszkedtek volna ide. OrszÀgodba? VÀrosodba? AurÀdba? Szemed-
be? SzÁvedbe? Valamidbe, ami egyszerre ¢rezhetûv¢ lesz, neh¢z lesz, ¢s szÃr, ¢s rajtad
van, ¢s hiÀba nyomod f¢lre, l´k´d le, Ãjra meg Ãjra visszahajlik, ugrik, esik, elter¡l.
Mert nem ûket, hanem magadat, a sajÀt valamidet ¢rz¢keled, lapÁtanÀd, fÃjnÀd, taszÁ-
tanÀd, hogy k´nnyebb legyen, elviselhetûbb legyen, kedvedre valÂbb legyen, ami r¢g-
Âta van, amirûl szinte kezdettûl fogva tudsz, s ami nem gy´m´sz´lhetû bele abba, ami
a bûr´d, a helyed ¢s idûd, abba, ami a neved kiejt¢sekor ebben is, abban is nagyjÀbÂl
k´r¡lhatÀrolhatÂ kiterjed¢s, s ami talÀn csak ´nmagad szÀmÀra megfoghatatlan ¢s el-
viselhetetlen. Amirûl szinte semmit sem tudnak, s te magad is csak a sÃlyÀt ¢s a kiszÀ-
mÁthatatlan erejü ¢s nagysÀgÃ szÀrnyait ¢rzed. Arra ereszkednek rÀ, pottyannak bele,
abban mozognak, mintha te nem is l¢tezn¢l, csak ott vagy.

A megh¡ly¡l¢snek, ÀllÁtÂlag, hÀrom fokozata van. Az elsû, amikor csak te magad tu-
dod. A mÀsodik, amikor mÀr mÀsok is. A harmadik, amikor csak mÀsok. ä Ez most
melyik? Mind a hÀrom egyszerre? Hipp-hopp egyik fokrÂl a mÀsikra? Az erû, ami
mozgat, nem t´rûdik vele, hogy tudod-e, s hogy m¢g tudod? Hogy t´bbnyire tudod?
Innen oda, onnan ide, de inkÀbb innen oda, s egyszer csak otthagy, elviszi belûled a
t¡kr´t? Most itt van, megint itt van, s kÁnoz, hogy kiadtad magadat, olyasmit mondtÀl
el, amit nem kellett volna, amit felhasznÀlhat ellened, akinek. Ami miatt bajod lehet,
ha. Most tehÀt futsz, szorongsz, v¢ged van. Eml¢kszel rÀ, hogy mit locsogtÀl-fecsegt¢l,
csak arra nem, hogy kinek. Mindenki benne a k¢pben, akivel talÀlkoztÀl, besz¢lt¢l.
Ha ennek, akkor semmi baj. De mintha annak. Kinek? Ez a mÀsodik fokozat? °szre-
vett¢k? A harmadik? ñ, Àldott felejt¢s, aki minden idûkben voltÀl, ¢s mind´r´kk¢ le-
szel, l¢gy kÁm¢letes, segÁts.

M¢giscsak a hullÀm, a k´vetkezû, a legmagasabb hullÀm, ami az elûzû legmagasabb
utÀn j´n, l´kûdik a mÀr alÀbukÂra, elsimulÂra, elveszûre, a hullÀm, ahogy az eg¢sz
hÀnykolÂdik valami mederben, falak k´z´tt, valami ÀtlÀtszÂ, de megm¢rhetetlen
¡vegg´mbben, teny¢rben? semmiben?, a hullÀm az, ami csak az¢rt tud az elûzûrûl,
mert elûtte van, mert azt nyomja, szorÁtja, temeti maga alÀ, valami ismeretlen, f´lfog-
hatatlan erûnek engedelmeskedve, ami most benne, a legmagasabbra sz´kûben mu-
tatkozik meg leginkÀbb, s amit csak a rÂla magasba sz´kkenû s n¢hÀny pillanatig szÀllÂ,
´nmagukat ´r´kk¢valÂnak k¢pzelû, mert ekk¢ppen az ´r´kk¢valÂsÀgot Àt¢lû, de
azonnal visszahullÂ vÁzcseppek à¢rz¢kelnekÊ, àtudnakÊ, àmondanak kiÊ, a k´vetkezû
hullÀm az, amit nem meglÀtni, nem tudomÀsul venni, nem elfogadni ostobasÀg, de
ami ellen lÀzadni, tiltakozni, k¡zdeni a legemberibb cselekedet, hiszen ha az eurÂpai
kultÃra hÀlÂjÀbÂl n¢zed, a k´vetkezû hullÀm szorÁt ki, simÁt el, mondja f´l´tted a bÃ-
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csÃztatÂt, mik´zben mÀr m´g´tte is emelkedik az Ãjabb, a majd ût k¢nyszerüen part-
nak szorÁtÂ, m¢lybe fordÁtÂ, mintha valaki valahol hason fekve, k¢t hatalmas karjÀt
partk¢nt kinyÃjtva beszÁvnÀ, kifÃjnÀ a levegût. S alszik. ögy tünik, alszik.

Az ´r´me, a bÀnata, a megtartÂ ereje, a l¢nyege nem az eredm¢nyben, hanem a mü-
k´d¢sben van. Az eredm¢ny fel¢ vezetû Ãtban, a mozgÀsban, a k¡zdelemben, ahogy
egyik lÀb a mÀsik utÀn, egyik szÁvdobbanÀsra a mÀsik, egyik gondolat a mÀsikba. Jaj,
ha el¢red, amit akartÀl, s nincs benned t´bb¢ a csÀbÁtÂ, a tettre sarkallÂ k´vetkezûnek
a magja, a k¢pe, az irÀnya. Az eredm¢ny: halÀl. öj ¢let belûle csak akkor fakad, ha
igazi, ha biztos, ha v¢gleges. Az Ãj magÀba foglalja, magÀ¢vÀ teszi, viszi, amire sz¡ks¢ge
van, ami maga a dolog, tehÀt n¢lk¡l´zhetetlen, s elveti, elfelejti, ami csak a hÃsa, a
bûre, a szûre, a hab rajta. A mÀz, a kence, amibe ´nfeledten belefulladnÀl, elolvad,
megromlik, mire mindenkinek megmutathatnÀd. L¢pj le, osonj el, amÁg n¢zegetik,
Ázlelgetik, amÁg vele s nem veled foglalatoskodnak. Felejtsd el az eg¢szet. ögyis figyel-
meztetni fognak, mert nem ¢rtik. Nem robbant f´l, nem szakadt Àt, nem vagy ott. HÀt
akkor? Mit akarsz a k´r¡l´tted ÀllÂktÂl, akik maguk is mind valami fel¢, s m¢g jÂ, ha
nem mennek neked azonnal?

Akkor halsz meg igazÀn, ha mÀr nem tudsz lelkesed¢st kelteni a nûkben. Ezt is ki
mondta? Valami katonatiszt? Hûsszerelmes? Valaki a tizenkilencedik szÀzadban? Kez-
dettûl fogva benned van, holott avÁtt, romantikus, nem igaz. F¢lig igaz csak. Lelkese-
d¢st? Hiszen azonnal ott a mÀsik, ugyanonnan: Egy nû bele tud szeretni a csÃnya ¢s
az ´reg f¢rfiba is, ha az f´l¢breszti a fantÀziÀjÀt. Tess¢k! LegalÀbb akkora. Eff¢l¢ken
nûtt¢l fel, s ez csak a teteje. A hÁres-nevezetes tizenkilencedik szÀzad. A kis pufÂk, aki
teleszÁvta magÀt tizennyolcadik szÀzaddal a sz¡let¢sekor, ¢s idÀig fÃjja a szelet. A nagy
szÀrnyak, a nagy szÀrnycsapÀsok, s a v¢res csûrü, d´gl´tt madarak a lÀbad elûtt. S
ahogy k´zben alÂluk? mellûl¡k? k´z¡l¡k? f´lszÀll az eg¢sz, f´l a Holdig, a Jupite-
rig ¢s tovÀbb. A k¢t szÀrny, a v¢res romantika ¢s a habos realizmus, ahogy sz¢tszakÁt,
r´ptet. S a nûk, a drÀga nûk, akik nem mondjÀk ki az igazsÀgot, akkor sem, ha ¢rzik,
hogy v¢ge.

A bûr, igen, a bûr. A vilÀg hatÀra. S hogy onnan is. S hogy ÀtjÀrhatÂ. S hogy amÁg
fesz¡l, mintha nem is lenne. Csak van. NyÁlik, csukÂdik. S hogy a gyürûd¢sek, a rÀncok
k´z´tt, ahogy akkor is. S mindk¢t oldalÀt s¡ti, mintha belûle s¡tne. S a neh¢zked¢sek,
a bet¡remked¢sek, az egy pontba sürüs´d¢sek, a m¢rhetetlen sürüs¢güv¢ sÃlyosodÀ-
sok. A megk´rny¢kez, elkap, beszippant, elnyel. Az egysejtü, ahogy a tÀplÀl¢kÀt k´r-
befonja, magÀ¢vÀ teszi. A fekete lyuk a mindenhatÂ f¢nnyel ¢s anyaggal. Ahogy a t¡zet
az utolsÂ sziporkÀig befogadja, s ahogy lennie kell, de nincs. A kibÁrhatatlan. A nyÃzzÀk
a bûr´det, de arrÂl semmit, hogy akkor ez hÀnyadik dimenziÂ. Mert odÀig senki. ¹sz-
t´nnel, eksztÀzisban sem. Csak n¢znek. S aki Àt¢li, az is csak k¢sûbb. Amikor eml¢kezik.
Amikor az eml¢kre eml¢kezik. Az Àrny¢k Àrny¢kÀra. Mintha a k¢t ujjÀt, a kez¢t ¢rin-
ten¢ ´ssze, s a hasÀt simogatnÀ, hiszen minden megeshet m¢g.

Mintha f¢mlemezeket raknÀl be valami r¢sbe, tokba, lÀdÀba, s hozzÀ¡tûdne, hajolna,
simulna, reszelûdne folyton egyik a mÀsikhoz, s rezegn¢nek, hangot adnÀnak, meg-
t´lten¢k mÀris a helyet, de az¢rt az Ãjakat m¢g be tudnÀd csÃsztatni k´z¢j¡k, elf¢rn¢-
nek ott, s mind a hely¢re igazodna, megnyugodna, segÁten¢ m¢g inkÀbb tartani, el-
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lensÃlyozni a gravitÀciÂt, tehÀt mintha nemcsak a t´meg, hanem a sÃly, a teher is n´-
vekedne, mÀr-mÀr kibÁrhatatlannÀ, de ¢rz¢kszervekkel ¢s ¢sszel m¢g f´lfoghatÂvÀ en-
gedn¢ vÀlni az esem¢nyt, azt, hogy olyannyira f´lgyorsult, s akaratodon tÃli, ´nmü-
k´dû lett az eg¢sz, a megÀllÁthatatlan, az egyik napra a mÀsik, a hÃsodba vÀgÂ, a cson-
todba, idegeidbe villÀmlÂ, a magÀval ragadÂ, az elsodrÂ negyedik (?) dimenziÂ, hogy
a mÀsik hÀrom (?) az mÀr alig szÀmÁt, hogy a hosszÃsÀgot, sz¢less¢get, magassÀgot mÀr
Ãgy hasogatja, t¢pi, tiporja, mintha tudnÀ, hogy meddig ¢s hogyan, s mintha mÀr
annyi lenne csak, hogy nyomni a gÀzt, felp´rgetni a csÃcsra hirtelen a motort, s akkora
nyÁlÀst hagyni fel¡l, hogy a f¢ny m¢g be, hogy egyik lemez a mÀsik mell¢ m¢g be, s
mintha csupÀn nagyobbat ¡tûdne, csapÂdna, s csattogna, mik´zben kipr¢seli belûled
magÀt.

Mintha valami nagy dologhoz k¢sz¡lûdn¢l, s amikor cs´nd van, amikor ´sszpontosÁ-
tani tudsz, akkor tudnÀd is, hogy mihez, lÀtnÀd a k´rvonalait, ¢rezn¢d a sÃlyÀt, s ¢rez-
n¢d, hogy el kellene kezdeni, most r´gt´n el, mert amit helyette teszel, az mind mel-
l¢kes, mind pÂtcselekv¢s, futÀs, menek¡l¢s, s ha nem az, akkor meg lustasÀg, kishitü-
s¢g, gyÀvasÀg, nyavalygÀs. De mintha ez a sok, ez az egyre t´bb ànem azÊ, ez a vaka-
rÂdzÀs, hÀtat fordÁtÀs, akaratlan tev¢s-vev¢s, ez a àm¢gisÊ, ez is a c¢lt szolgÀlnÀ, a valami
nagyot k¢szÁten¢ elû, mert k¢ts¢gtelen, hogy itt kell lennie, mert bÀrmivel vacakolsz,
bÀrmibe mer¡lsz bele, egyszer csak csobban, s tolod f¢lre, t´rl´d le magadrÂl, felejted
el, amit addig, s futsz a f¢lhomÀly irÀnyÀba, kimelegszel, ¢rzed, hogy k´zeledsz, hogy
itt lesz, s ha m¢gse, akkor a tehetetlen toporgÀst, a bübÀjos semmittev¢st, a len¢zett
megtehetût, a r¢szleteket kell majd m¢g pontosabban, m¢g t¡relmesebben megcsinÀl-
nod, elviselned.

àA b¢csi gyorssal ¢rkezemÊ ä tÀviratozza a fûpolgÀrmesternek CsontvÀry Kosztka Ti-
vadar. J´n haza, hozza a vilÀgmindens¢get, valakinek, felelûs embernek azonnal meg
kell n¢znie, lÀttamoznia kell, vagy legalÀbbis nyilatkoznia arrÂl, hogy hol, mikor ¢p¡l
f´l majd a csarnok, ahol minden k¢pe elf¢r, levegûsen, jÂ megvilÀgÁtÀsban, s ahol a
kÁvÀncsi publikum, a haza minden lakosa megn¢zheti majd, elcsodÀlkozhat, ´rven-
dezhet, Àt¢lheti a v¢gtelent, a legfûbb boldogsÀgot. BizonyÀra tük´n ¡lnek mÀr, vÀrjÀk
mÀr, kebl¡kre ´leln¢k mÀr, k¢sz¡l az ¡dv´zlû besz¢d, prÂbÀl a katonazenekar, csak
nehogy a fiumei gyorshoz menjenek ki. Mindez az utolsÂ pillanatban, csomagolÀs k´z-
ben villant Àt az agyÀn, bÀr mÀr korÀbban is gondolt rÀ, csak nem volt biztos benne,
hogy illû dolog-e. MÀr tudja, nem tehet mÀst. Az is esz¢be jutott, hogy legjobb lenne
talÀn a minisztereln´knek s¡rg´ny´zni, de hÀt û Budapesten akar kiÀllÁtani, s nehogy
a fûpolgÀrmester megnehezteljen rÀ. LegutÂbb IglÂn ¢rezte ezt, ezt az ¢rz¢st ilyen
erûsen ¢s tisztÀn, amit most, amikor ott 1880. oktÂber 13-Àn a bal tenyer¢ben azt a
hÀromsz´gletü kis fekete magot megpillantotta, s megszÂlalt a hang, hogy àTe leszel
a vilÀg legnagyobb naput festûje, nagyobb Raffaeln¢lÊ. Csak nehogy a mÀsik vonatnÀl
vÀrjÀk... àEz megûr¡lt... ez egy ûr¡lt! ä kiabÀl ki a nyitott ajtÂn a fûpolgÀrmester. ä
Hozza be mÀr azt a kÀv¢t!Ê

àHa nem megy az ÁrÀs, akkor azt Árd megÊ ä tanÀcsolja L., aki ¢vek Âta csinÀlja ezt.
(Ezt is.) Mint a cirkuszos, f´ldobja a k´telet a levegûbe, az ott megakad, f´lmÀszik rajta,
megtapogatja a v¢g¢t, hÃzogatja, erûlk´dik, mintha ki akarnÀ bogozni, le akarnÀ sza-
kÁtani, de nem siker¡lne. K´r¡ln¢z, integet, mosolyog, s meg-megÀllva k´zben, lassan
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visszacsÃszik a porondra, meghajol, megfogja, megrÀngatja, s a k´t¢l mell¢je esik. F´l-
veszi, m¢g egyszer meghajol, hÀtat fordÁt, kimegy, k¢sz. Tapsolnak, csodÀlkoznak, n¢-
zegetnek f´lfel¢. TudjÀk, hogy becsaptÀk ûket, de sz¢p volt. A legszebb, ahogy bej´tt,
hisz nem a lÀbÀn, hanem k¢zen Àllva j´tt be, s a lÀbÀval, a k¢t sarkÀval a fenek¢t, a
fenek¢n a lyukas nadrÀgjÀt rugdosta, s aztÀn is cifrÀzta, kunsztozott, besz¢lt-nevetett
v¢gig a mutatvÀny k´zben. Mintha az lenne a l¢nyeges, ahogy bej´n, kimegy, ahogy
a k´t¢ltûl kipirosult tenyer¢t n¢zegeti, odamutatja a k´z´ns¢gnek. A sz´sz´l¢s, a sz´-
vegel¢s, a r¢szletek. Ahogyan megt´rt¢nik az eg¢sz.

FebruÀr elseje, reggel van, mÁnusz tizen´t fok. HÀrom hÂnapja szinte egyfolytÀban
tart a kem¢ny t¢l, hÂval, faggyal, ijedelemmel. JÀrkÀlni szeret benne, ¡lni, fek¡dni
nem. Az ¢jjel is f¢l kettûkor fel¢bredt, s ´tig, f¢l hatig nem tudott elaludni. Ilyenkor,
ha valamik¢ppen el akarja fÀrasztani magÀt, akkor a bal oldalÀra, a szÁv¢re fekszik.
Csakhogy ezt nem sokÀig bÁrja, nyom a melle, nyugtalan lesz. Ha m¢gis elalszik Ágy,
akkor l¢gszomjjal, fulladozva, r¢m¡lten riad fel, s mozdul el, veszi a szÀnd¢kos m¢ly
l¢legzetet. Az az ¢rz¢se, hogy ha nem nyomott volna meg valaki az utolsÂ pillanatban
egy gombot, ha valami, a legv¢g¢re be¢pÁtett szerkezet nem csengetett volna, nem
l¢pett volna mük´d¢sbe, meghalhatott volna. Fesz¡l, forgolÂdik, s ha reggel ´t Âra,
f¢l hat k´r¡l negyedÂrÀra, f¢lÂrÀra visszaalszik is, oda az eg¢sz d¢lelûtt. Csak a àf¢l-
ÀlomÊ, a bizserg¢s marad. A pÀnt a mellen, a ropogÂ, meszes nyakcsigolyÀk nesze, a
v¢r a nagy, feh¢r sivatagon Àt, ahogy az agyba f´l¢r, belezsibbad. S a lassÃ dob, ami,
Ãgy tünik, Àt¡ti a falat. Az el lehet kezdeni, a meg lehet csinÀlni, s kider¡l hamar, hogy
mindennek csak az elej¢t. Vagy azt sem.

Ady Endr¢nek szerzûd¢se volt az ÃjsÀggal, hogy a h¢t bizonyos napjÀn meghatÀrozott
ÂrÀig k¡ldi az Ãj verset. Ez¢rt kapta a p¢nzt, amibûl ¢lt. Megesett, hogy a k¡ld´nc ott
toporgott, krÀkogott, k´h¢cselt, idegeskedett az ajtaja elûtt, amÁg a vers elk¢sz¡lt, s
kez¢ben a m¢g àmelegÊ k¢zirattal rohant a nyomdÀba, ahol û kapott ki, hogy hol a
bÃsban bÀm¢szkodott mostanÀig, miatta Àll a szÀm. Milyenek az olyan versek, prÂzÀk,
egyebek, jÂk lehetnek-e, amik Ágy sz¡letnek? Nemhogy rendel¢sre, hanem az utolsÂ
pillanat sÃlya alatt, az idû pr¢s¢ben, a mindenk¢ppen meg kell csinÀlni kÁm¢letlen
fesz¡lts¢g¢ben. Ady a p¢lda rÀ, hogy lehetnek jÂk, kitünûek, s lehetnek gyeng¢csk¢k
is. TehÀt a lelkiÀllapot ¢s a kozmikus gyÃjtÂpont egybeeshet. Az, hogy Ady Endre hÀny
k¢ziratlapot t¢p ´ssze, dob egymÀs utÀn a papÁrkosÀrba, s hogy v¢g¡l melyik lesz az,
amit, kinyitva az ajtÂt, ÀtnyÃjt a futÀrnak, az nemcsak az û akaratÀn, Át¢lûk¢pess¢g¢n,
tehets¢g¢n mÃlik, hanem azon is, hogy hÀny fok van a szobÀban, bes¡t-e a nap az
ablakon, veszekednek-e a szomsz¢dban, lehÃzta-e a szobalÀny a paplan huzatÀt. S mil-
liÂ eff¢l¢n. Ments¢g, persze, nincs.

T. nem k¢telkedik. Legfeljebb mondja. Azt is csak Ãgy, ahogy a hernyÂ eszi a levelet.
Enni, em¢szteni, ¡rÁteni. Az erû ebben az irÀnyban mük´dik. A àl¢lekÊ s plÀne a àtu-
datÊ, mint az illat, mint a szag leng k´r¡l´tte. Mint a mozogni k¢pes anyag vÀltozÂ,
mÃl¢kony erûtere. Ez¢rt a bizonyossÀg. Nem tudatosan, csak Ãgy. M¢g ezt is, m¢g azt
is. S milyen jÂ, milyen t´k¢letes. Ma innen odÀig, holnap onnan idÀig. Elû a lexikont,
a centim¢tert. Minden megÁrva, minden megm¢rhetû. HÀt akkor? Amiatt aggÂdni,
hogy tegnap Ãgy, tegnapelûtt amÃgy? Hogy rosszul d´nt´tt? Hogy elk´vette? Iste-
nem. Akkor Ãgy ¢rezte, azt kell tennie, mondania, hogy az a t´rv¢ny. Most mi¢rt sz¢-
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gyellen¢, amit akkor? Mi¢rt rÀgÂdj¢k azon, mi¢rt ¢rezzen büntudatot? Itt a polc, ezt
ide, azt oda, mindennek helye van. Nem? °ppen akkora polc megint. S milyen sz¢p,
ahogy Àtrendezi, n¢zegeti. F¡gg´ny is van hozzÀ, de mi¢rt hÃznÀ el. OdaÀll el¢je, f¢ny-
k¢pet csinÀltat. Az utÂkor, igen. S hogy û itt, most, ezt. A f¢nyk¢p megmarad. Az idû
a f¢nyk¢pnek dolgozik.

S a nagy hal, ahogy beszorul a parti sziklÀk k´z¢. Ahogy erûlk´dik, hÀnykolÂdik, pr¢-
seli magÀt egyre beljebb, egyre m¢lyebbre. A vÁz sek¢ly, az ijedelem f´lm¢rhetetlen,
de bÀrmi megt´rt¢nhet m¢g, ha az idût felp´rgeti. K¢rem, ez nem volt benne a prog-
ramban! Mi az, hogy mit keres itt?! Minden neh¢zs¢g, bonyodalom n¢lk¡l ki lehetett
Ãszni idÀig. Be lehetett Ãszni oda. S talÀn egy t¢tova, egy k´nnyelmü, egy boldog moz-
dulaton mÃlott csak. ögy ¢rezte, m¢g sohase Ãszott egyszerre ilyen k´zel az ¢ghez is,
a f´ldh´z is. Belefeledkezett a v¢gtelenbe, az ismeretlenbe, a kihÁvÀsba, s kihagyott
egy pillanatra. A partrÂl csak a vÁz szokatlan mozgÀsa lÀtszik, azt is csak a kÁvÀncsiak
¢s az ¢les szemüek lÀtjÀk. A hajÂsok, a halÀszok, akik sejtik, hogy mi t´rt¢nik, nem
mozdulnak. Nem hisznek a szem¡knek. SegÁteni nem tudnak, ́ lni nem akarnak m¢g,
csak Âvatosan k´r¡ln¢znek, kik Àllnak a k´zel¡kben, j´nnek-e hajÂk, akik beavatkoz-
hatnak. A sz¢l a part felûl fÃj, viszi a... Na ne! Ezt ne! MÀr csak az hiÀnyzik, hogy al-
konyodik, a lebukÂ nap (a v¢r?) pirosra festi a vizet.

MolnÀr Krisztina Rita

RECEPT

DiÂs panÁrba ä rÁmbe ä mÀrtva jambusod
aranypirosra s¡l. Az Ázletes burok
alÀ csipetnyi füszeres vajat locsolj,
pikÀns hasonlatot. Ne l¢gy nagyon komoly,

f¡ty¡lj egy k´nnyü dallamot, amÁg rotyog
az Ázletes szonett, habosra vert sorok
k´z¢ kevergess olvadÂ derüt, cukor
helyett. A gyomrot Âvni kell, te is tudod.

SalÀta enyhe sÂban ä Ágy k´rÁtheted.
Vegyes, finomra vÀgott k¢peket sima
olÁval¢be t¢gy, meg n¢gy-´t csepp ecet,

borÂka kell. Ez egyszerü, akÀr ima
fel¢bred¢s utÀn. Ev¢s elûtt. Mehetsz,
egy¢l, mulass, lehütve vÀr a tercina.
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