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Székely János

HIÁNYTALAN

Nekem nagyon hiányzanak majd a föld, a fák, a csillagok,
S hiányzik, hogy én nem hiányzóm a világnak, ha meghalok.

Pedig eltűnik majd belőle a szem (s vele a látomás),
Amely olyannak látta egykor, amilyennek még senki más.

Új látomássá rendeződnek a föld, a fák, a csillagok.
Világ lesz még, de más világ lesz hiánytalan, ha meghalok.

(A költő hagyatékából. A vers Székely J  ános köteteiben nem jelent meg, tudomásunk szerint folyóiratban sem.)

Bertók László

MINT AZ EGET TARTJA A NAP

Tartani a semmit a nagy. 
Nem enni, nem inni, nem ü. 
Mint hiányzó szót a betű. 
Mint az eget tartja a nap.

Tudni, hogy amit tartanak, 
csak étel, ital meg ürü.
Ami magától, az a mű.
Ami miért nem, az a csak.

Mint a küszöbön a csomag. 
Mint az ürüléken a fű.
Ha megérti belehülyü.
Ha belenyugszik, úgy marad.

Nevetni, milyen ingatag. 
Sírni, hogy milyen egyszerű.
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A KOPONYÁM CSÚCSÁIG ÉR

Nagy sivatagi oszlopok. 
Felettük üres és fehér. 
Roszog a fogam közt a tér, 
csigolyáimban a homok.

Emelkedem és szikkadok.
A koponyám csúcsáig ér. 
Ami lehetne a tenyér, 
valami malomkő forog.

Szemem mögött is csillagok. 
Milliónyi szikra a vér. 
Macska szájában az egér, 
a sajgó boltozat vagyok.

Azt hiszem, összeroppanok. 
Viszi a tüdőmet a szél.

Kardos G. György

RIPACSOK

Kassák Jóska sokáig tanakodott, hogy elmenjen-e Daniss Lenci temetésére, az egy
kori stagioneigazgató neve nem jól csengett abban a világban. Végül is a felesége, 
Nyuczky Ilona -  akit a színházban csak „a Nyuczky” néven emlegettek, s aki éppen 
akkortájt, az államosítás első évében öregedett szubrettből súgónővé -  döntötte el a 
kérdést.

-  Ha Joó Ali elmegy, akkor mi is elmegyünk.
Joó Aladár, aki mint szakszervezeti bizalmi szerzett már némi tekintélyt a színház

ban, röviden csak annyit mondott:
-  Ott a helyünk, Józsi. Daniss Lenci nem volt akárki.
Ezt jól tudta Kassák Jóska is. Negyvenéves pályafutása alatt soha emberségesebb 

direktornál nem pályázott. Okét is, a Nyuczkyval együtt, akkor vette oda a társulatá
hoz, mellyel a visszacsatolt Felvidéken szándékozott portyázni, amikor már egy esz
tendeje szerződés nélkül voltak, miután Tunyoghy Dudus a soproni társulatot, ahol 
három esztendeig pályáztak, szélnek eresztette. A vízivárosi Csarnok kávéházban írta 
alá a szerződésüket a szögletes arcú, bikanyakú és nagyhangú direktor, aki pályája


