
°des Besz¢lget¢sek Boltja

Az °des Besz¢lget¢sek BoltjÀban ÀlldogÀlnak a kis marcipÀnok. °des bÀcsik, ¢des n¢-
nik. N¢zik egymÀst ¢desen. ä T´p´r´dik, ¢des bÀcsi! ä T́ p´r´dik, ¢des n¢ni! ä Be-
sz¢lgetnek ¢desen.

°letrevalÂ FÀnkok Boltja

Az °letrevalÂ FÀnkok BoltjÀban l¢lekszitÀn l¢leklisztet szitÀl a p¢k, abbÂl s¡ti a fÀnkot.
Hanem a cukrot hol elfelejti, hol nem, hol tesz bele, hol nem. J´nnek a vevûk, k¢rde-
zik: Keserü fÀnk az ¢let? Vagy ¢des? ä °n azt honnan tudhatnÀm ä mondja a p¢k. ä
Meg kell venni, meg kell enni. AbbÂl megtudhatjÀk.

Eml¢kek Boltja

Az Eml¢kek BoltjÀban minden este ´sszes´pr´get a boltoskisasszony. ¹sszes´pr´geti
a port, egy zacskÂba t´lti sz¢pen, a zacskÂra rÀÁrja A MAI NAP EML°K°RE, ¢s dÀtu-
mot is Ár rÀ pontosan, ¢s beteszi egy fiÂkba, ¢s a fiÂkra is rÀÁrja, A MAI NAP EML°K°-
RE, ¢s oda is dÀtumot Ár, pontosan. Ha j´nnek a vevûk, ¢s valamit venni akarnak, va-
lami sz¢p eml¢ket, egy sz¢p nap eml¢k¢re, a kisasszony csak kihÃzza a fiÂkot, pontosan
azt a fiÂkot, ¢s elûveszi, tess¢k, k¢rem, EGY SZ°P NAP EML°K°RE, a nap porÀt.

RÀba Gy´rgy

Jñ TºND°REIM

Sokan voltak bizony
azt mondjÀk az elsû kettûre hasonlÁtok is
a kopaszodÂra inkÀbb mint a hosszÃ hajÃra
ÃtravalÂkat adtak a vÀlasztalan hatÀrban
az elûbbi p¢ldÀjÀra ´sszesodort t´r´lk´zûvel
d´rg´l´m ma is szÀrazra vizes hÀtamat
az utÂbbi b¢kÁtett meg nem-szeretem de hasznos
itallal-¢tellel kamillatea fûzet¢vel parajjal
j´ttek sorban a t´bbiek szikÀrak testesek
varÀzsrajzokra tanÁtott egy ´szt´v¢r nûnemü
az ÀbrÀkbÂl azÂta is mindenkivel
k´lcs´n´sen kitalÀljuk egymÀs gondolatait
a r¢veteg ûsz a csapzott garabonciÀs
f´ld¡nk´n tÀn csak f¢l lÀbÀt vetette meg
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de a büv´s ÀbrÀkkal halÂ poraikbÂl
egy ¢letre hü tÀrsakat tÀmasztott nekem
a konya bajszÃ messze merengût aki m¢gis
orron koppintÂ besz¢dre bÁrta a tapinthatÂt
majd a mÀmorosan kornyadozÂt û viszont
titkoknak ajÀnd¢kozott alakot nevet
gyerekjÀt¢k lett a magam erej¢bûl szÂt ¢rtenem
az ¢let¢ben fÀjdalmaibÂl büv¢szkedûvel
Àm a legfûbb jÂt¢tem¢nyben az r¢szesÁtett
aki kirÀlyÀnak tisztelt boldog
alattvalÂ t¡kr¢ben az idûk egyszeri urÀt
noha csupÀn n¢hÀny ¢vszakvÀltÀsig
hiÀba uralkodÀsra sz¡letni kell
s mivel egy csipet t¡nd¢r mindenkiben lappang
most mÀr nap nap utÀn egymagam varÀzsolok
ismerem a teljes h¢tig boldogÁtÂ mosolyt
a zarÀndok¢veken Àt elkÁs¢rû mozdulatot
tudom a mÀsik ¢gbolt j¢gesûj¢t oszlatÂ szÂt
jeleimbûl egyszer valaki m¢g rokonÀra lel

AZ ALAKOSKODñ TENGER

°n megr´gz´tt szÀrazf´ldi rÀgcsÀlÂ
reggeltûl estig ÀcsingÂztam a tenger utÀn
vonzott az elk¢pzelt belÀthatatlan
ha bÀrmi v¢gtelen egyÀltalÀn k¢pzelhetû
izgatott a hullÀmok tajt¢kzÂ duhajkodÀsa
oktalanul haragosnak mondott zÃgÀsa
m¢lyvizek titokzatosnak v¢lt ezer kÃtja
ez¢rt AnconÀba menet a vonatbÂl
fanyalogva sandÁtottam az ¢ppen sima AdriÀra
toppantottam a nÀpolyi ´b´lben A nous deux maintenant
aztÀn Capri fel¢ aggasztott a motosc¥fo ugrÀndozÀsa
s amikor lelkesen tengerre n¢zû szobÀt k¢rtem
Amalfi szÀllodÀjÀban egy Àlmatlan ¢jjelen Àt
Àtkoztam mert ´tpercenk¢nt ablakomba harsogott
Ágy persze a szennyes habok ¢melyÁtû lÀtvÀnya
Velence büz´s hÁnÀrszaga mÀr kritikÀmat igazolta
de a tenger ¢s ¢n cÁmü nevelûd¢si reg¢nyem
nem csal-e szÀdra fitymÀlÂ mosolyt
a t´rt¢neten gÃnyolÂdnod most rajtad a sor
amÁg egyszer rajtad is majd mÀs mulat
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TçVOLBALçTñ

A lÀtogatÂ a szobÀba l¢pett
megnyomta tÀvirÀnyÁtÂn a gombot
d´bbent szemem elûtt azÂta bomlott
fogolymenetben vonulnak a k¢pek
cikÀzÀsukat megÀllÁtani
t´bb¢ nem az ¢n tisztem hajdani
kifakult ¢njeim m¢g hegymenetnek
botorkÀlnak ¢s kiegyenesednek
s mÀr iramodnak is f´ltarthatatlan
tucatnyi cser¢lt vÀsÀri alakban
arctalan ki j¢gcsÃszkÀn ostorozza
a lurkÂt hogy gipszcsizmÀba bujtassa
s j´n v¢get nem ¢rû had l¢gyfogÂ
papÁron vergûdve f´ld´nfutÂ
hasznÀlt elfeketedett gyufaszÀl
vÀlik ki k´z¡l¡k ez is vagyok
vÀltÂlÀz perzselte emberi kÀr
t¡zet alÀ felebarÀt rakott
s a lelki lÀtÀs elektronikÀja
mellembûl vetÁt ki egy madarat
¢rkez¢s¢re mintha f¢szke vÀrna
repesve a magassÀgokba csap
burukkolva egyenszÁnübb szer¢ny
Ável¢sü szÀrnycsapÀssal kereng f´l
a puritÀn ¢g ¡res tenyer¢n
sÂvÀrgÀsbÂl a tÀrs vagy sejtelembûl
s a n¢zû mÀr hol tobzÂdtak a formÀk
zsibongtak szÁnek csak sz¡rke csÁkot lÀt
de m¢g ez a lÀtvÀny is kifeh¢r¡l
hol a szerelû k¢pet adni v¢g¡l




