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m indent m egtett, az a nagyszerű asszony... Semmi se volt köztünk... csak a barátság...
az a gyerekkori barátság, még M ezőtúrról... És Siklós /Madár anyagi körülm ényei is
rendben voltak, pályája szépen ívelt fölfelé, az írásait érdeklődéssel fogadták, a Nyugat
is közölte a novelláit, a Nyugati És akkor egy ilyen... egy ilyen...
A hang elakadt.
() m eg kilógott az ablakból.
- És mi lett vele? T udod, akinek olyan kedves felesége volt, és aki m egjelent a Nyu
gatban} Hallod? Mi lett vele?
Senki se állt odalent.

Kányádi Sándor

KÉT MAKÁMA
Ha
ha a régiók ból ha zavagonírozott légiók akiket otthon
nem hogy otthon de m ég egy hideg-rideg kivénhedt si
vár vén kaszár nya se vár akiket nem véd sem isten sem
király ha a régiók ból a ha zavagonírozott légiók egyszer
csak azt m ondják elég volt a beszéd bői és föl kerekednek
útnak indulnak császárt vagy akár cárt keríteni m aguk
nak s ha a zéppen m ásnapos elnök zsebében netán egy
kapitány egy százados vagy ha egy napóleonosra sikere
dett hadnagyocska vagy isten ments ilyen is volt m ár egy
furcsa bajszú káplár a zéppen másnapos elnök zsebében
megtalálja rálel arra a bizonyos kulcsra s ha felhők fölé
szabadítja m ind a kurta m ind a közepes m ind a hosszú
hatósugarúakat s ha alattuk a nagy keleti fagy rászakad
rázúdul a keleti tél erre a hervatag mégis-mégis gyönyö
rű szép fél közép-kelet-dél-nyugat európára ha majd aszszonyod leányod unokád testének esnek krisztus öt vér
ző sebére kérve kérdlek mielőtt m egölnének testvérem
lősz-e ölsz-e

Civil
most civil van civil a társ civiltárs civil a dal civildal civil
a lom civiltársadalom és benne persze másság nem
egyenlők és egyenlőbbek egyének és egyénebbek ássák
egymásnak ajól kitervelt kifundált verm et hát ne legyen
egyen csak form a a m u n d ért ne hordja senki fia-borja
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ha nem akarja nem műszál hacsak be nem zupái civil szanitéced leszek nem vitézed az ám hazám közös lónak tú 
rós volt a m arja aki bírja m arja az a fontos eresszen a bú
za de a szegény em bert még az ág is húzza nahát legalább
lesz am ire felkötnie m agát a terhek irgalm at nem ism er
nek nehéz m ondja akinek gondja is összkomfortos ne
héz nehéz akadjon fel m időn a fára néz ez csak afféle idé
zet-átok ilyet én senkinek sem kívánok m ert önnön sze
gény fejemre visszaszállhat s előbb m int e század végső
pontjára hág és az sem biztos hogy m egújul a világ m ert
hihetsz-e annak ki fűtve lakhat öt szobát egy most éppen
kihülőfélben lévő hegyiházban akárcsak én hattyúdalát
züm m ögő s fáradt őszi légyre vadászgat szarvasbőgésnek idején
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NAGY REGENYTOREDEK
R é sz le t

A két beteg Joan villájában hevert. Narcisszusz a szalonban, m ég m indig eszméletle
nül, az apa pedig Joan hálószobájában, egy fotelba támasztva, valami részleges agy
vérzésfélével. Mikor Narcisszusz m agához tért, idegen cselédeket látott maga körül bizonyára Joan cselédei. M egkérdezte tőlük, hol van az úrnőjük, látta-e őt eszmélet
lenül. Azt felelték, hogy Joan maga nem látta őt, és m ár rég elm ent hazulról, nem
tudják, hová. A cselédek unottan, sőt dühösen ápolták a fiút, különféle edényekben
folyadékokat hoztak, mely edényekről látszott, hogy nem orvosságoknak szánták. Ez
gyötörte legjobban Narcisszuszt, ezek az idegen, szem rehányó, gúnyos edények, m e
lyek zárkózottak és elutasítók voltak. Hiába volt bennük a világ leggyógyítóbb teája,
idegen form ájuk tele volt fagyos ellenségességgel. Ez volt Joan cinizmusa: az edények
és ez az egész gyógyítási komédia.
Apjáról nem m ondtak semmit, hiába kérdezősködött. Most tehát itt van álmai há
zában, bekötözve, savanyú és keserű teák ízével szájában, ízével lábában, ízével a leg
távolabbi bútorokban. Most volt az, am inek apja az onanizáláskor gondolta: nem „em
ber”, hanem anonim kémiai folyamatok csomópontja. Bőrét a lepedőhöz és a takaró
hoz tapasztotta a hideg, csípős izzadság; sebeit m arta a kenőcsökkel átitatott sok kötés
(mind színes ruha volt!), nyelőcsövében savas buborékok jöttek fel a torkáig, de b ár
m ennyire erőltette, nem sikerült őket elpattintania. Arcát bántotta, vágta a frissen szel
lőzött szalon hideg, reggeli levegője. Ügy érezte, hogy nincsenek izmai, kék víz az
egész teste, azzal a kékséggel, melyet a víz alatt kinyitott szemével legutoljára látott.

