
Egy tôlük függetlenül mûködô erô ítélte egymásra ôket, ki kéne egymásból tör-
niük.

Az lett a kérdés, ma este ki kezdi, s vajon ki tudja a legkisebb áldozattal megoldani
a kitörését.

A meleg estének persze voltak hûvösebb élei, áramlások, fuvallatok, rövid löketek
a súlyosan és sötéten hömpölygô víz felôl, amit a test öntudatlanul fölfogott. A nyár-
elô megannyi érzete és illata színezte át az érzelmeket, észrevétlenül közéjük ékelô-
dött, olykor módosította indulataik mértékét, irányait. Ezekben a napokban borultak
virágba a szigeten a sárga fürtös japán akácok a dominikánus zárda romjai között, ahol
emberi vizelet és ürülék bûzlött, cigaretták parazsa világolt föl és hunyt ki a sötétben.

A távoli gázlámpák fényében magányos férfiak kódorogtak, megmutatták magukat
egymásnak, majd megálltak egy romfal áthatolhatatlan árnyékában, és óvatosan ki-
bontották a sliccüket.

A nehéz és sûrû fürtök illata nem édes, hanem rideg és érdes, mint a forgácsolt fé-
mek vagy miként a nyers marhahús.

Horváth Elemér

GEMMA DONATI

neki elég volt az hogy szeretik
asztalnál ágyban a világ elôtt
nem olvasta amit a férje írt
s ha olvasta is nincs semmi nyoma
hogy féltékeny lett volna bárkire
beatricét biztosan ismerte
hacsak látásból is ugyanazon
parókiának voltak hívei
nem hiszem hogy cserélt volna vele
akármiféle paradicsomért
vannak ilyen nôk ez kétségtelen
nélkülük nem lenne kibírható
se föld se ég se pokol se haza
neki ajánlom ezt a versemet
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MINOLTA

lefényképeztem a kaputokat
ahol elôször megcsókoltalak
rónay györgy biztosan mondaná
(más kontextusban egyszer mondta is)
hogy szentimentális vagyok (chopin
szintén az volt tette hozzá mikor
észrevette hogy lesújtott vele)
szóval lefényképeztem a kaput
ahol elôször megcsókoltalak
szentimentális? indiszkréció?
gondolom nyilvánvaló neked is
hogy veled éltem le az életem
ettôl már nem kíméllek meg soha
egész halálomig s talán utána sem

PANORÁMA II.

a házatok üres az ablakok
bedeszkázva a kiskapu
ahol elôször megcsókoltalak
nem nyitható (megpróbáltam)
közte és a járda között
két lépcsôfok nem változott
házszám már nincs de az utca neve
még ugyanaz kossuth lajos
57 tavaszán
innen érkeztek a leveleid
firenzébe abba a postaládába
amit teljesen benôttek a rózsák
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JÉGKORSZAK

a világháború
többé-kevésbé szerencsésen véget ért
életben voltunk otthon és
nem ismertük az áldozatait
akkor még nem is sejtettem
hogy nemsokára én is indulok
világgá s te maradsz
valamiképpen tündéri örök
jégkorszakban letérdeltem eléd
s fölcsatoltam a korcsolyáidat

Határ Gyôzô

ANGLIA
A rímkabaréból

Angliában fekete az ég
bôg a bébi zord a feleség

Angliában fekete a segg
seggentyûzik asszony és gyerek

hol nemét s korát megadja
romkolostorboltozatja
feldudál garat-karattyja
s jégverést vonó huzatja

Angliában bûn fûl bugyborog
anglikánkánt jár a templomod

Angliának minden incse szebb
rojtja bojtja boltja kincsesebb

kénye fénye érzeménye
lénye érces ôs erénye
purci pirce bölcs sipirce
korca pörce orrbibircse
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