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KÖTELEZŐ GYAKORLATOK

Mindig nélküled ébredek fel álmaimban, 
ezért már lassan elaludni félek.
„A kis halál.” Kötelező gyakorlatoknak hívom inkább. 
Egyszer tökéletesen megcsinálom, s ottragadok végleg.

Ha álom-ébredés váltóárama nem küldi 
majd lelkem kapszuláját oda-vissza, 
a túlpartról még utoljára reád nézek, 
s akkor arcod homokját a Léthé magába mossa.

Lackfi János

A VILLAMOSBAN SZELLEMKÉPEK

a villamosban szellemképek laknak 
foncsorai a rétegelt ablaknak 
a kapaszkodóhoz egyszerre nyúlnak 
a valaha ott kapaszkodott ujjak 
ez orrot fúj, szívja orrát a másik 
nyelv keresi a reggeli morzsáit 
egyik rágja, másik nyálazza ajkát 
tükrébe néz, hol egy harmadikat lát 
ki tapogatja arcán a borostát 
vagy pattanás dühíti, s jól borotvált 
elrendezik a ballonjuk esését 
sematikusra (domborzati térkép) 
a kalapok, táskák, kabátszegélyek 
összeborulnak és egymásba érnek 
a linópadlón augiászi horda
lék, amellyel a sok talp telehordta 
s már átnyúlkálnak az időn, vakarják 
a más fülét, igazítják a karját 
mint ingekét szokás, hosszú körömmel 
sértik fel a régi arcot, köszönj el 
a bácsitól, ki tegnapelőtt ült itt 
szájból szájba lehellik a kisüstit 
behajlítják a más térdét, s ha itten 
láb lábra hág, öt száj egyszerre szisszen 
módszeresen szemüveget cserélnek
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mindegyikük a más szemével réved 
és udvariasságot félretéve 
bámulnak az idegenek könyvébe 
testrész testrésszel itt egymásba tűnik: 
s böngészhetik a megállók betűit 
s az itt lévők közül bár mind leszállhat 
a felszállók tömött kocsit találnak

FAGGATÓ

Mitől old el a mai est 
mihez köt majd a reggel 
s a közti vízből rád mi les 
éjszaka mondd mi veszt el 
lesz-e átvinni még hajó 
láncot csörgetni révész 
partot ér-e a korhadó 
vagy majd keresse régész 
s ha csónakodnak bérlete 
lejár újítni hol kell 
mondd tudod-e mi köt ide 
tudod-e majd mi old el?

Kovács István

EGY 1848-AS LENGYEL TÜZÉRTISZT 
VISSZAEMLÉKEZÉSE AZ ELSŐ KASSAI 

CSATÁRA ÉS ELŐZMÉNYEIRE

A szabadságharc főhadseregének históri
ájáról Teofil tapinski adott ki legkoráb
ban összefoglaló munkát. A FELDZUG DER 
UNGARISCHEN HAUPTARMEE IM JAHRE 
1849 (A MAGYAR FŐHADSEREG HADJÁRATA 
1849-ben) ugyanannak a hamburgi ki
adónak -  (Hoffmann und Campe) -  gon

dozásában látott napvilágot 1850-ben, 
amely szinte vele egy időben Czetz János 
Bem’s Feldzug in den Jahren 1848 
und 1849 (Bem hadjárata 1848-ban és 
1849-ben) című munkáját is megjelentet
te Bem erdélyi és bánsági hadjáratairól. 
A főhadsereg működését esetenként


