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elbűvölő mosollyal fölkacsint 
s hanyatt m erül -  ring  a nádszőrű hajlat, 
virít a vitorlák fogsorfehére.

KUKORICASZEZON

a  lábasok m a milyen kezesek 
s beh fröccsöntöttek a használati cikkek 
a vérnősző barom  eltűnődve biccent 
okos fejével: végre vége lett

egész nap  po rt töröl szelektál rámol 
berendezkedik lassan odalent 
olykor megáll: a zúgás mit jelent 
zárttériszony m ég vagy m ár keszonmámor

letelepszik aztán és m int aki
odaért próbál kitapintani
sót és edényt (ez is jobb m int a  rabkoszt)

megrágja jó l a tengerit szemenkint 
és forgatja csak a csupasz csövet mint 
hüvelyét vesztett tanácstalan falloszt

Fodor Ákos

MÉRSÉKELTÉN SZELÍD XÉNIÁK
a Soha El Nem Hangzó Kérdések-ből

Jó , tudom. Szered. M ert hiszen a Vérség, 
továbbá Biztos Pont és Csak Egy Van -  hagyjuk, hagyja. 
Mi fennforog, csak egyetlen kérdés még: 
ROKONSZENVES-E ÖNNEK A SAJÁT ÉDESANYJA?
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Jó , tudom  és nem  kétlem, hogy tudod: 
együtt töltöttük az egész napot
— de annyit m ost kérdezhetek talán,
hogy KÖZBEN, CSAK EGYSZER IS, GONDOLTÁL-E RÁM? 

*

Jó , tudom , Ö n koncertezett m a épp
-  ám, m ielőtt m ég e teremből kilép, 
hadd fogalmazzam kérdésem eképp:
KÜLÖNBEN SZERETI ÖN A ZENÉT?

MOST

olyan éles és részletszegény 
a jelen, m int megannyi emlék: 
szép és vigasztalan.

Mint ha a  szél is
m últ időben fújna, ragyogna a Hold. 
Mint ha a születő csak arra  törekedne, 
hogy m ondható legyen felőle örökre: 
volt.

Székely János

A DEMOKRÁCIA ESÉLYEI

„Minden harc Htján jön létre."
(Hérakleitosz)

H a valaki m eg tudná  m ondani, hogyan élhetne m eg az emberi társadalom hatalom 
nélkül, az elképzelhető legnagyobb jó t tenné az emberiségnek.

Csakhogy ezt senki sem tudja megmondani.
Olvastam kínai állambölcselőket. Ezek a régi gondolkodók kisebb-nagyobb vidéki 

uralkodók (hercegek) udvarában kormányozgattak vagy vendégeskedtek, s egyetlen 
jó  tanácsuk volt: uralkodj erkölcsösen. Csakhogy ez illúzió.


