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kedne valami alakzat, amely megmutatná a nyelv mai, új alakját a világban, és látnánk, 
hogy az ang. irod. soha nem volt jobb színben, mivel a világnyelv most már világ
irodalmat is jelent, amely minden lehetséges irányba továbbterjed.

Az angol nyelv egy ideje már nem az angolok kizárólagos tulajdona. „A Nemzet
közösség irodalmát” talán azért találták fel, hogy késsen a nap, amikor mi, vadak be
cammogunk Betlehembe. Ebben az esetben pedig ideje volna belátni, hogy már nem 
tart a közép.*

Mesterházi Mónika

TALÁLKOZÁS

Úgy lép ki, mint aki most először is kiszáll, 
tétován, és csoda, hogy fel nem lökik, 
istenem: egy kijárat van, és mindenki arra megy, 
de ő nem -  a padhoz evez a tömeg dacára, 
nehezen lehajol és felad egy arcra borult 
táskát az ott elfekvőnek, aztán szerényen 
továbbmegy, rossz irányba, szemben a tömeggel, 
miközben a táska újból a földre hullik, 
a gazdája megnézi, és mégsem zuhan utána -  
Nem látja senki más. De már a metró elindul.

A LÉLEK

Riadt december este. Kint a szél, 
bent az esőmosta palánk, ilyenkor. 
Lehet, hogy nem kell lámpa sem, lehet, 
hogy letagadom azt is, ami van. 
Letagadom, ha kell, a hallgatást is.

* Utalás Yeats híres versére, A m á s o d i k  E L j ö V E T E L -re: „széthull minden; már nem tart a közép; [...] most már 
tudom, [...] miféle vad/  cammog majd Betlehembe megszületni”. (Ferencz Győző fordítása.) (A szerk.)
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VIGYÁZZ MAGADRA

mint a kutya fölöttem 
mikor jön már a gazda 
kuporgok és nyüszítek 
csak úgy tudsz rám vigyázni 
ha vigyázol magadra

LEJTMENET

Gesztenyét ettem: megigértem ősszel.
Édes és forró, kicsit ólmos, égett.
Őszi sétáinkra mi rá nem ült már?
Ennyi maradt meg.

Gesztenyét ettem. De a szemrehányás 
az maradt csak meg: mikor erre vágytam, 
arra vágyom most, kikaparni innen: 
semmi sem ünnep?

Hó esett. Hát mondd, hogy a hóra volt nagy 
szükséged, és mondd, hogy a jó azért is 
megmarad, nem visszavonásig ér csak, 
mondd, ha hiszed még.

Lator László

EGY NAIV KÖLTŐ

Nem tudom, szerencsés természete van-e az Orbán Ottó névre hallgató állampolgár
nak, a mozarti bájt, mint ő maga mondja, sajnálatosan nélkülöző, valahai „mindennapi 
csodagyerek”-nek, az SS-ek feje felett, a romos ház függőfolyosóján, két bombázás közt, 
az amerikai rádió hívójelét fütyülő, aszfalton termett kissrácnak, az egykorú rádió
szerkesztői szakvélemény szerint „idegbeteg pávián”-nak, az intézeti árva gyereknek 
vagy, mondjuk, „a kissé kövérkés, kétgyerekes családapá”-nak, a sok mindent megtapasztalt


