
LEMEZLOVASOK

A tóba követ hajigálnak,
és lejátsszák a vízgyûrûket,
a fû hegyén a csigaházat,
tócsán az esôkarikát,
az összecsôdülô tömeg
bámész körét,
a kerek tükröket.

Fölrakják a gépre tûnôdésem is.
A sebességet váltogatják,
tekergetik a gombokat,
de egyre némább.
Aztán élére fordul.
Ez a disc lejátszhatatlan.
Letépik, s térdükön összetörve
a kutyák elé vetik.

Csengery Kristóf

MINDEN, AHOGY VOLT

Ajándékaid: mindig más. Ma éppen
a fázás, újra – hosszú ideig
nem éreztem. Az óraketyegésben
kétféle súly. Egy kis pók (kint lakik

a kamrapolcon). Ajándékod: álom
és ébredés. A hûvös foglalat,
amely megtart magamban. Változáson
segít át, cérnát tû fokán, s marad

belül minden, ahogy volt. Kibotorkál
reggel az ember a másik szobába,
s ahogy nyújtózik ásítozva, szétnéz:

ajándékok mindenhol. Sárga por, száll
a fény a levegôben. Mintha várna:
asztal és szék, papír és toll. Tej és méz.
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AZON A SÛRÛ

Van úgy, hogy az ember csak él: csak ül,
csak áll. Szájából apró, zöld szavak
peregnek tompán és éretlenül;
néz és nem lát, s amikor lépne, csak

botolni képes. Kifordítva húzza
fel kedvenc krémszínû pulóverét.
A teáscsésze, ha most érte nyúlna:
egy érintés – máris robbanna szét.

Jó, hogy otthon gubbaszthat. Még a boltba
se megy le, inkább eszi azt, ami
maradt tegnapról: emészti magát,

lassan, rágódva. Ezer dolga volna,
s egybe se kezd. Ma, érzi, nem jut át
azon a sûrû... – kár is mondani.

Domokos Mátyás

PETÔFI NOSTER

Ki(k) a legnépszerûbb klasszikus és élô magyar költô(k) 2000-ben? – Ez a kérdés, ki-
próbáltam, mindenkit felvillanyoz, és nyomban találgatni kezd, aki (még) verset olvas
napjainkban Hunniában. A véletlen hozzájuttatott engem egyfajta, számokkal is alá-
támasztható válaszhoz. 2000 májusában a Magyar Rádió Rt., a XXI. század magyar
drámájáért Alapítvány és a Magyar Versmondók Egyesülete A magyar Messiások – ezred-
évünk sorsfordulói a magyar lírában címmel országos versmondó versenyt rendezett, me-
lyen a versenyzôk négy fordulón keresztül öt szabadon választott verssel vehettek részt.
Összesen 750 vers címe és költôjének a neve került rá a nevezési lapokra, s ez a szám,
ahogy hallom, a hivatásos közvélemény-kutató intézetek vizsgálódásai számára is fi-
gyelemre méltó mintavételnek tekinthetô. Ezen a versenyen az ország minden részé-
bôl való s a társadalom minden rétegét életkor szerint is reprezentáló versenyzôk vet-
tek részt a tizenévesektôl a hazai átlagéletkort jócskán meghaladó nagypapákig és
nagymamákig; a versválasztások tényében megnyilvánuló ízlés-színkép és vonzódás-
trend tehát a lehetô legsokrétûbb, amit – szerencsére! – a rendezvénysorozat hivatalos
címébe foglalt kívánalom sem befolyásolt, mert a zsûri (melynek elnöke voltam) egy-
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