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Gellén-Miklós Gábor

AZ ELÉGEDETLENSÉG DALA

Ha esô esik,
hulljon a hó.
Ha tej forr,
hûljön kakaó.

Ha völgyben ülök,
álljak sziklán.
Ha fiú vagyok,
legyek kislány.

Ha boldog vagyok,
legyek árva.
Templom helyett
járjak kuplerájba.

Miért a Föld forog?
Forogjon a Nap.
Aki átölel,
jobb, ha megharap.

Akit estére várok,
jöjjön már ebédre.
Ha valamit elkezdek,
legyen rögtön vége.

Fodor Ákos

ÉRTÉKELÉS

De jó, hogy mindig
hagysz magad után némi
kívánnivalót!



A BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN

Nézegetem leendô halálomat.
Tulajdonképpen egész jó kis halál;
a beláthatatlanul széles körû választékból
még ez látszik a legmegfelelôbbnek.
Méregetem még súlyra, színre, ízre, alakra – hm,
végtére is ezért mindent megadnék
(kevesebbért meg úgyse kapható)
– na jó. Hát akkor: ez volna az. És elôre is
köszönöm a pontos házhozszállítást.

ELÉRZÉKENYÜLÉS

„Sose felejtem
azt a sok-sok jót, amit
én tettem érted!”

SÓHAJ A DUNÁNÁL

Ó, drága J. A.,
itt mindenki csak mások
múltját vallja be...!

N. N. VÍZEN JÁR;
ANYUKÁJA A PARTON

ÁLLVA KORHOLJA

„– Már megint mi a
CSODÁT csinálsz, kisfiam?!
És hol a sarud?!!”
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KÁPRÁZAT

Naparany-fûzöld idill:
csöpp lány guggol és pisil
a réten.

Hess, Álszentség Szelleme!
Lehet, hogy nem illene,
de nézem:

öle pihétlen, lábszára pihés még,
alig-teste színtiszta önfeledtség;

a többi virág között
fénybe-szélbe-öltözött
virág itt – 

– most föláll és lábra kap
s fut, mint Boldog Pillanat,
a házig.

Eörsi István

PÁRBESZÉD SZINTKÜLÖNBSÉGGEL

A Szovjetunió széthullása után, a várakozásokkal teljes zûrzavarban heves vágy támadt
bennem, hogy felkeressem Lukács Györgyöt, a világhírû marxista filozófust. Ez termé-
szetes is, hiszen az Öreg felnôttéletem minden fordulatában szerepet játszott. Az ô szel-
lemi súlya nélkül mérsékeltebb lendülettel vegyítettem volna hangomat egészen fia-
talon a kommunizmus egyedül megvalósult sztálini változatának költôi kórusába, és
ki tudja, pár év múlva, még mindig fiatalon, nem vezetett volna letargiába, cinizmus-
ba, talán még elefántcsonttoronyba is a szégyen, ha nem hittem volna el neki, hogy
becsületesen is lehetünk kommunisták. Nem kis mértékben neki köszönhetem, hogy
a szégyen 1956-ban a forradalmárok közé, majd a dutyiba vezetett. Negyvenöt és fél
hónap múlva kiléptem a börtönkapun, hazataxiztam, megcsókoltam feleségemet és
gyerekeimet, aztán lezuhanyoztam, és ellátogattam az Öreghez. Kibámultam ötödik
emeleti lakásának ablakából a Dunára meg a hídra, hogy ismét megcsodálhassam a
változás és az állandóság dialektikáját, majd leültem íróasztalának a túloldalára. Ott
ücsörögtem 1971-ben bekövetkezett haláláig. Nagyszabású szellemi lakomákban ré-
szesített, mondjuk – hogy csak egy példát említsek – a „Stirb!” és a „werde!” összefüg-
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