
àMindegyik mackÂ mÀs, ¢s m¢gis mindegyik mackÂ ugyanazÊ, mondja MedvetalpäTando-
ri, de bizonyÀra û is tudja: Medve nem a cselekedetei r¢v¢n vÀlik valakibûl, hanem
abbÂl a tudÀsbÂl, hogy bÀr valÂban àmindenf¢le medve is vanÊ, Medv¢je mindenkinek
csak egy.

OrbÀn OttÂ

HOLDK°NT SºT F¹L A FçK HEGY°N
KÀnyÀdi SÀndornak

Ave, Galambfalva, fi-sarjad
tolla nyomÀn a vers kisarjad,
mert k´ltû az istenadta
(tehets¢g¢t Isten adta,
nyomozta ki a Szeku,
mik´zben buzgÂn figyelte;
az akciÂ fedûneve: àíme az elme!Ê),
s mondhatnÀnk is, hogy C'est tout.

Csakhogy ez Ágy nem volna igaz.
E vid¢ken a vers nem mezei gaz.
A k´ltû itt, mint a g¢p¢sz;
hogy mük´dhess¢k az ¢p ¢sz,
fÃr-farag, b¡tyk´l, fusizik, le nem Àll,
valamit mindig megreparÀl.
Van neki ehhez egy roppant fÂrja,
otthon, a hiuban spÂrolt metafÂrja,
ami manapsÀg olyan nagy kincs,
amilyen m¢g a csemp¢sznek sincs.
így azutÀn, ha Ãgy alakul,
s az ´r´k ki-van-f´nn, ki-van-alul
Ãgy ¡t ki, ahogy szokott, balul,
û m¢g mindig szÂlhat dalul.
°s p´r´ly a szÂ, a ritmus ¡llû ä
szikrÀt hÀny a k¢t K¡k¡llû.

Az ember, hogyha magyar ¢s k´ltû,
szÂt a szÂba hasztalan ´ltû,
mielûtt ¢rne gyÀszos v¢get,
begyüjt n¢mi b´lcsess¢get;
lÀtja, a vilÀg por ¢s sÀr.
Clausenburg, Cluj, KolozsvÀr,
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hÀrom n¢v a n¢vjegy¢n ä
(F´lvilÀgosult egy¢n!
Csep¡lik is ¢rte: ä Fantaszta!
HÀborÃ folyik itt; hogy azt a!...) ä
°neke tÃljÀr h¢t megy¢n,
holdk¢nt s¡t f´l a fÀk hegy¢n.

Nagy GÀspÀr

EPE(PE)K¹VEK A PARNASSZOSZRñL
Karinthy Cini halhatatlan
ÁrÂ ¢s fradista eml¢k¢nek

(A. nyÀri vÀltozata)

Mivel mindenbûl
rendre kihagytÀk
¢szrevette hogy ez

¢rdemes stÀtusa lett
igazolÀst k¢rt a fû-

fû kihagyÂktÂl
a feje nem fÀj
emiatt t´bb¢

gondolta
s legalÀbb

valamit tett
mikor k¢rdezt¢k tûle
hÀt te m¢rt nem vagy
mÀr a nagycsapatban?
´r´kk¢ csak a fakÂban

unatkozol?
cipeled a zongorÀt?
ilyenkor elûkapta

az igazolÀsokat
s megmutatta

a c¢hbelieknek
valahai jÀtszÂtÀrsaknak

ellendrukkereknek
aki j´tt

persze savanyÃ a szûlû-
l¢ mondhattÀk amazok
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