
1152* Magyar László András: Versek

A HOPI PECSÉT

Kerestem, m int tűzszomjú vándor a kutat, 
s éreztem, csontomiglan a hom ok átkutat, 
de  ő  meglelt, és én megöleltem, 
ő  belém  engem , én  belé m eg ő t leheltem.

Magyar László András

SÜKETFAJD

M ondd, apukám , mi legyek majd? -  kérdi az ifjú süketfajd.
-  Páva, rigó, pelikán? -  élete eltelik, ám 

nincs felelet. M ire megholt. (Már a nagyapja süket volt, 
így nem  lett okosabb apja se: pechsorozat!)

GILISZTA

Egy végtelen giliszta 
tulajdonképp lehet, 
de m ert nincs, mégse tiszta 
e gondolatmenet: 
„Határolhatja ő t ő, 
magától értetődő -  
m indig lesz új darab.”
Hisz képtelen az értelem, 
amelyben m inden végtelen, 
csupán a lét a rab.
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ŐSSEJT

Nincs semmi ingyen, há t m iért épp 
a baj kivétel? Az is érték!
M indenki tudja, akit rossz ért, 
hogy meg kell szenvednünk a  rosszért -  
m ondá az őssejt, s szóból lesz tett, 
azonnal osztódásba kezdett.

Jólesz György

RÉMTÖRTÉNET

Baranyai Sándor hetedik osztályos tanuló este kilenc órakor magára zárta a fürdőszo
bát, hogy nyugodtan rágyújthasson. (Szülei színházban voltak.)

Ült a kád szélén, és jóízűket szippantott Sopianaejából. Időnként felállt, odalépett 
a tükör elé, kedvtelve nézegette magát. A füstöt leszívta, m int a nagyok, d e  igazán 
felnőttesnek azt tartotta, ha az em ber az o rrán  ereszti ki a kékesszürke gomolyokat. 
Ez utóbbi tevékenység heves torokkaparást és köhögést okozott. Baranyai Sándor el 
is dobta a  félig szívott cigarettát.

Nem úgy a tükörképe.
A szemközti alak csak pöfékelt nyugodtan tovább, egyre jobban telefüstölve a he

lyiséget. Ez baj, villant a fiú agyába, m ert ha nem  tud  idejében kiszellőztetni, kitör a 
balhé. Dohányzásügyben Baranyai apuka nem  ism ert tréfát.

A fiú m entő megoldáshoz folyamodott: leoltotta a villanyt, hiszen a sötétségben a 
tükör funkcióját veszti. A gyerek akkor rém ült m eg igazán, am ikor látta, hogy szem
közt tovább táncol és világít a cigaretta parazsa a sötétben. Kínjában vizet csurgatott 
a markába, és azzal próbálta az izzó pontot az üveglapon eloltani, széjjelkenni.

Ebben a pillanatban a tükör irányából akkora pofont kapott, hogy ijedségében és 
fájdalmában percekig csak makogni tudott.


