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de kik ûk ¢s hova mennek?
szerzetesek katonÀk
kereszt zÀszlÂ felmagaslik
a neml¢tbe tünnek Àt

barnardo soarez seg¢dk´nyvelû
mondattÀ vÀlik asztalÀhoz ¡l
àmennyivel jobb Árni mint elm¢lkedni
nincs boldogabb mint ¡lni egyed¡l
nincs kÁnosabb mint magÀnyosan ÁrniÊ
ig¢retekre ig¢re vÀrnak
orpheo ¢s a boldog kevesek
soha nem k¢sz¡lhet el a tÀrlat

V´r´s IstvÀn

SE HçBORö SE B°KE

A kÁv¡l-bel¡l
leselkedû vilÀg elûl,
mint alagÃt beomlÂ v¢ge,

elzÀr a bûr,
a lecsukott szem,
a halÀl ¢s vid¢ke.

Csupa elhagyott hÀz,
ha sz¢tn¢zel,
itt nincs se hÀborÃ, se b¢ke.

Gyom hintÀzik az ablakban,
kÁgyÂ a nyugÀgyban,
pÀr m¢ter a vilÀgv¢ge.

A halÀl v¢gez mindent,
û füt a kÀlyhÀban,
eml¢kszel m¢g valami eml¢kre

egyÀltalÀban?
Gyakorold a feltÀmadÀst,
ameddig nem k¢sû.

Ez a halÀl
lesz az utolsÂ,
az ¢let meg a v¢gsû.



A feltÀmadÀst gyakorold,
n¢ha eg¢sz jÂl megy,
mert sarkadban jÀr egy sz¢p nû.

Ha megfordulsz, persze senki,
de meg¢rinti a karod.
K¢t szÂ k´z¡l a k´z¢psû.

így vagy mindennel,
a halÀl csak halad¢k,
jÂ alkalom a feltÀmadÀsra,

ahogy a folyÂ vÀlt n¢ha
medret. MÀsfel¢ m¢sz,
hogy ezt a sz¢gyent senki ne lÀssa.

Ne lÀssÀk azt, hogy vagy,
¢s azt se, mikor mÀr nem,
mert bÀtran hal a gyÀva,

ne lÀssanak bÀtornak,
ne lÀssÀk, ahogy
meg¢rkezel a tÃlvilÀgra.

Mit kezdhetnek
azzal, kinek
mÀsik l¢tbe ¢r a lÀba.

Ne kapjon rajta
senki, ahogy
r´h´gsz a vizen jÀrva.

Ti halak, ott a
lÀbak alatt,
ha ÀtjÀr majd a dÀrda,

k´vess¢tek
a gazdÀtokat
egy ÃszhatÂbb vilÀgba.

Ti f¢rfiak,
ha mÀs nem marad,
mint nûk karja, ´le, lÀba,

mint l¢trÀrÂl
potyogjatok
a megnyÁlÂ halÀlba.
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Nem haltok meg,
ne f¢ljetek,
mindennek megvan az Àra.

Egy kev¢s p¢nzt,
ha letesztek,
mÀr mehettek szobÀra.

A szoba ¡res,
lakatlan, de ring
az eltünt kÁgyÂ nyugÀgya,

minden nû megsz¡l
majd titeket,
minden f¢rfi az apÀtok.

°rtitek-e
a kezdetet?
A halÀlt, akarjÀtok?

GÀbor MiklÂs

SHYLOCK K¹RºL (II)

1986. mÀrcius 1. Szombat
A szÁn¢szet: a k¢pzelet¡nkkel egy¡tt mozgÂ test¡nk.
A k¢pzelet konkr¢t.
K¢pzelet ¢s test, a àszervezetÊ inspirÀljÀk, k´vetik, megelûzik egymÀst, Ágy j´n l¢tre a
k¢pzeleti k¢p ¢s a megjelenÁt¢s egyidejüs¢ge. Ez a r´gt´nz¢s mechanizmusa. Ahol a
k¢pzelet mÀr nem mük´dik, ott megszünik a r´gt´nz¢s. A r´gt´nz¢s a k¢pzelet azon-
nali megjelen¢se.

A k¢pzelet csak akkor mük´dik jÂl, ha jÂk a jÀt¢kszabÀlyok. Minden jÀt¢knak van-
nak jÀt¢kszabÀlyai. A k¢pzelet logikus. (àMi lenne, ha lÀthatatlan lenn¢k?Ê pl. Egy jÀt¢k
alapfelt¢telez¢se. Ahogy a jÀt¢k elindul, ezer neh¢zs¢g jelenik meg, amelyekkel a k¢p-
zelet k¢nytelen szÀmolni. Pl. ha lÀthatatlan vagyok, mi legyen a ruhÀimmal? Ezek n¢lk¡l
a neh¢zs¢gek n¢lk¡l nincs jÀt¢k.)

Ebbûl k´vetkezik, hogy a r´gt´nz¢s is logikus.
A jÀt¢k lehetûs¢gei v¢gtelenek, ha a jÀt¢k szabÀlyai jÂk. °s logikusak!
A rendezûk feladata az lenne, hogy a szÁn¢szek jÀt¢kÀnak szabÀlyzatÀt minden elû-

adÀsban kidolgozzÀk. Ez biztosÁtanÀ a szÁn¢szek (a szÁn¢szi k¢pzelet) szabadsÀgÀt, ¢s
ugyanakkor, ugyanazzal a gesztussal a rendezû irÀnyÁtÂ munkÀjÀnak zavartalansÀgÀt.
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