
ENCIÁN

Talajmintát vettek az erdôn, szóval
éppen tették a dolgukat a geológusok,
mikor ráakadtak a patak vizében
marokszámra heverô
ismeretlen, rikítókék kristályra
Szedtek belôle jócskán, s a piacon
árulni kezdték, a jónép vette, vitte,
akár a cukrot
Kíváncsiságból egyikük mégis
összetört egy ilyen csillámot, lássa,
ugyan mi van a belsejében
Nem mást talált, mint birkabogyót,
úgy látszik, a vízbôl épp a ganajra
csapódik ki valami ásvány
S mondd, mi talán nem a valóság
elhullajtott ürüléke köré
építjük a versnek
különös enciánját?

Lövétei Lázár László

MÉSZFEHÉR

„Akkor látta és kijelentette azt,
megalapította és meg is vizsgálta
azt.” (JÓB, 28, 27)
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Ma reggel a poros mûszerfalon,
pár év után kigyúlt az új neved,
és éppen az, amelyikrôl tudom,
hogy egyedül csak a tiéd lehet

(a többit egyáltalán ismered?
mondjuk, a többi már nem érdekel,
mert ezt is inkább úgy makogtam el,
mint a régit: legalább ötvened-
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szer akkor, ezelôtt jó néhány éve,
mikor egy rettenetes fogadáson
hajnal felé az üres halastálon
láthattam azt a kés hegyére tûzve –

s nem jutott tôled akkor szuvenir,
mint ma reggel, hogy elhúzott a TIR
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mellettem)... Majd’ félórát mondogattam
az árok szélén is a nevedet,
ezt az újat, mert ahogy már elmondtam,
a régibôl már rég elegem lett,
és mondjam-e, hogy milyen jólesett
(tudod te jól, hogy nincsen még gyerek,
de három éve van már feleség),
hogy van velem egy istenféleség...

S ha az utolsó fogadásra értem,
mert már csak annyi, ami hátravan,
várd meg ismét, míg kisírom magam...

Sôt, mikor a fogadás véget ér,
nem bánom majd: kezdôdjön újra minden,
mint tenyeremben a rózsafüzér.

Kornis Mihály

TRÓPUS
danse macabre

„athanatoi thnétoi, thnétoi athanatoi.”
(Hérakleitosz)

Az államminiszter
Elfelejtettem megtestesülni. Na, jól nézünk ki. Nem a kulcsomat hagytam a kreden-
cen, és nem a kocsit hagytam nyitva, nem is az anyámat felejtettem el felhívni... ha-
nem egyszerûen nem testesültem meg. (Fogja a fejét) Mi volt elôtte? Nézzük csak... Ki-
jöttem a tisztítóból, felhajtottam a levegôtöltôhöz, kifizettem, visszaszólt, elgázoltam,
na, gondoltam, benézek az üzletbe, nélkülem mire képesek a gyerekek ilyenkor, ja
nem, elôbb rükvercbe, még egyszer átmentem rajta, de csak tessék-lássék, nem volt
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