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megsértette beszélgetőtársainak bornírt patriotizmusát és egyéb előítéleteit. Másrészt 
egy csapásra megszűnt kínos érzésem, mihelyt levonultam a pódiumról. Inkább le
gyek kiállhatatlan, mint hogy idegen szerepben feszengjek. Különben Gombrowicz 
hatása nélkül is mindig hajlottam az udvariatlan megfogalmazásokra. Az udvariatlan
ság felfogható megtisztelő attitűdnek is: szépítés nélkül mondom ki vagy teszem, amit 
szeretnék, mert bízom partnereim ellenálló képességében. Az udvariasság viszont, ha 
elvi kérdésekről vagy értékelő tevékenységről van szó, arra a várakozásra épít, hogy 
partnerem is kesztyűs kézzel bánik majd velem. Az udvarias ember abból indul ki, 
hogy beszélgetőtársa éppúgy nem viselné el a leplezetlen igazságot, mint ő.

Az est záróakkordja: Tandori odalépett hozzám. „Lovagi módra vívtunk meg egy
mással, nem igaz?” -  kérdezte. Konfliktusunkat udvariasan lekerekítve és ily módon 
semmissé nyilvánítva jóvátette udvariatlanságomat.

Lázár Júlia

ÁLMODTAM MEGINT

álmodtam megint, jött az esküvőnkre 
vagy félszáz jóbarát, álltam fehér 
ruhában, zárt, valószínűtlen ősz volt. 
a lovakat megitatták, a kertben 
tarka fák. a házban sürgő személyzet 
biztatott és láthatatlan kezek 
röpítettek a sötét folyosókon, 
mondanod sem kellett, hogy elmész, eddig 
volt a mienk az örökkévalóság, 
véget kell vetni a nagy hallgatásnak, 
én már siklottam is ki a kezedből, 
az óvatosan körém záruló 
falak közül, föllélegezve mondtam, 
igen, hosszútűrő. igen, kegyes.
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MAGYAR! HAJNAL HASAD!

hogy a sötétben mit öltött magára, 
hétszínvirágból szőtt lenge ruhát, 
vagy a másik bőrével éjszakára 
pókfonállal összeöltött, meleg 
állatbőrt vedlette-e le: a hús 
a csontok porló vázára feszült, 
lebegett, nem sajgott már a gerince, 
nem émelyítette a szakadékban 
hullámzó testek szaga, a kiáltás 
nem ért a füléig, a zuhanás, 
csak a zuhanás kapott levegőt, 
a mélység ő maga volt, károgó, 
ringó, fekete árok. tébolyult 
ütemben ingott fölötte az ég.

Szakács Eszter

MADARAT TÖLGYÁG 
CSÚZLIJA HAJÍT

Madarat tölgyág csúzlija hajít 
tovasikló, nyugati égre.
A szárny, lehagyva mozdulatait, 
folyók erős lehelletére

kapaszkodik. Egy lépcső nem vezet 
sehová, legfelső fokára 
ültem le kihalt gyárudvar felett. 
Hátradőlök, mint kit akácfa

ága fáradtan homlokon ütött.
Most kezdődik az este sárga 
tűzfal s konténer árnyéka között.

s emléked ködös amőbája 
a csillagok pattanásain át 
sötét égboltra nyomja ki magát.


