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földjére. Szeretett volna zöldségest, és végre reményt is látott, hogy a termést is ő szüretelje le, nem úgy, 
mint némelyik albérletében. Volt, ahol a tulajdonos megvárta, míg megmetszi a gyümölcsfákat és elin-
dítja a veteményest, és utána mondta föl a szerződést.

– Felrotálom én szívesen, kicsi babám.
– És mi lesz a fizetség? – kérdezte Ani, és látta, hogy erre Béla egyik belső szeme sarka finoman fel-

felé emelkedik. Bélát hajszálnyit aszimmetrikus szemei, barna bőre, szőke haja, izmos teste és szelíd 
természete tette népszerűvé a faluban az asszonyok körében. Ani már tudta, bal szeme sarkának felfelé 
emelkedése pajzán gondolatokat jelez.

– Azt majd meglátjuk. Jó lesz így?
– Majd meglátjuk – válaszolta Ani, és ennyiben maradtak.

NÉMETH PÉTER MIKOLA

XX. századi álommaradék

ÉVELŐ

Halálűző ragyogásban.
Csupaszon a kékülő ég alatt.

TALÁLKOZÁS

Rózsához 

Milyen hősiesen izgató a megérkezés
és a lányok fényre szökő képe

itt
az állomásokon

a Dinoszauruszoké
miként ősmagányukból ha kilépve

égő szívünket nyaldossák.    
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FOLYAMATÁBRA

Bali fiamnak

K ő b e  z á r t  térben
napsütésen ballagsz át

több tonnás szívveréssel
egy szépítkezve zsugorodó

zöld
pont

láttán…

NYÍLT SZÍNEN

Nagy Pálnak Párizsba 

Itt, 
e hazányi szobában, 
ahogy megérkezel

a virágminták vérezni kezdenek;
árnyékod oldalazva szétfolyik a falon,

a pórusok, a belövések helyét elönti a fény.

– De a szemközti mészárszék ajtaja még zárva.
Pedig, szellőztetni lenne most ildomos.

(1982)

(HELYZETJELENTÉS)

Címzett: 1065 Bp., Hajós utca 1.

Kedves Mester!

Harmadnap múltán
engedelmére jelentem

hogy lenn és fenn
hogy fent és lent

hogy Ők ott ketten
N é m e t h  és  P i l i n sz k y

Budapesten
az Útnak két oldalán
egymással szemben
egymásra szegzetten

egymást átvérző
játékos őrületben

…

Ők ott ketten –
per omnia

saecula
saeculorum

– in aeternum
Ámen!

(Farkasrét, 1981. június 4.)
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