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RñZSASZIRMOK

AranyrÂzsÀk a sÀrban,
Ãgy tünik, m¢gis, nyÀr van,
bÀr meghalt nagyanyus
¢s sz¢t¢gett az Àgya,
k´rm´m alatt feket¡l
az ´r´kl´tt magÀnya;
rÀheverni a f¡stre,
aztÀn, akÀr egy b¡szke
feh¢r tigris ä hallgatni,
visszafel¢, m¢g vissza,
oda, hol a s´t¢ts¢g
halottam v¢r¢t issza
¢s k´rbe¢r. Hallgatni jÂ.

AranyrÂzsÀt sodor
a kertv¢gi folyÂ,
s Te ¢pp nyaralsz, ¢pp mÀssal,
mindegy, mif¢le tÀrssal,
egy mÀsik elmÃlÀssal;
jobb Ágy?! mif¢le ember,
ki ¢pp csak ¢lni nem mer,
mif¢le arcon tÀncol
a T´rv¢ny, mi ´sszerÀncol?

ñ, nyÀr van, m¢gis, nyÀr van,
aranyrÂzsÀk a sÀrban,
t¢rdig a mÃltban, mÀban.

BogdÀn çgnes

KOPPENHçGAI EML°K

a templomnÀl Àll ott kapott helyet
jÀrtam mÀr arra ¢szre m¢gse vett
sem ût ¢n bÀr kerestem sokfel¢
mÀrvÀnytalapzatÀrÂl most len¢z
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csak ´nmagÀra vissza nem tekint
kûk´nnyeit ä r¢g volt ä elsÁrta mind
tekintet¢nek f¢nye megkopott
¢s sz¢tmÀllÂ arcÀn esû kopog
az¢rt felismerem: mÀs nem lehet
ä hiÀba n¢z ä azt hittem szÂlni fog
de csak megt¢vesztett a k¢pzelet
akÀrkit elcsÀbÁthat Ágy megint
az Àldozat rÀ vÀr a tüz ropog
egykor megtette most inkÀbb legyint

TORZñ

MÀrvÀnytest. Rajta hÂfeh¢r lepel.
Fesz¡l a forma. Sz¢p. Felfedni kell.
Mert durvÀn meggyalÀzni, az kev¢s.
Leleplezûd¢s: nincs leleplez¢s.

Bartis Attila

ENGELHARD, AVAGY A FOTOGRçFIA
T¹RT°NETE

EzerkilencszÀzhetvenhÀrom tavaszÀn egy Sz´cske çgoston nevezetü juhÀsz kereken
szÀz kilÂ fekete gyapjÃt nyÁrt le a sÀromberkei pl¢bÀnos hÁres birkÀirÂl. A nemes szûrt
m¢g azokban a napokban kimostÀk, kif¢s¡lt¢k, ¢s ´t zsÀkba gy´m´sz´lve f´lvitt¢k a
parÂkia padlÀsÀra. Moly ellen naftalint, tolvaj ellen d´gl´tt lÂ patÀjÀbÂl valÂ sz´get
tettek mind az ́ t zsÀk aljÀba, Ágy senki nem gondolhatta komolyan, hogy a gyapjÃnak
bÀrmi baja eshet.

Vass IgnÀc tiszteletes Ãr a reggeli mise utÀn fel¡lt ker¢kpÀrjÀra, elkarikÀzott a falu
sz¢l¢ig, ¢s tudatta a vÀlyogvetû cigÀnyokkal, hogy mÀsnap nyugodtan munkÀhoz lÀt-
hatnak: megvan mind a szÀz kilÂ gyapjÃ. Gy´ny´rü, fekete, ahogy azt k¢rt¢k.

ä A tavalyelûttibe a moly ¡lt bele; a tavalyit elloptÀk. Ebbûl se lesz templomkerÁt¢s,
pl¢bÀnos Ãr, higgye el ä mondtÀk a cigÀnyok, pedig ¢pp csak szemerk¢lt.

°s este hat k´r¡l mÀr vitte is magÀval a Maros a kilenc rakÀs t¢glÀt, a sÀtrakat, a
szekeret, a r¢z¡st´t a vacsorÀval, f¢l h¢tkor a kultÃrhÀz szÁnpadÀt meg a szÀz´tven
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