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Kovács katáng Ferenc

A kétezer-tizedik évben
június els� napja

A Gina ciklus válogatott sorai

G. I. 1-1 Duna hullámain a nyár
 1-2 els� sugarait hozta Oslóba

G. V. 5-1 A királyi park zöld palástját
 5-2 homokszín válla köré vonta

G. VII. 7-1 Kérjük, hogy mobiltelefonját
 7-2 városunkban kapcsolja ki!

G. IX. 9-5 Gleccser gyöngycseppjei
 9-6 tejszínfagylalt oltja szomját.

 9-11 A Glóbusz szédülten pörög alatta

G. XI. 11-7 Éjfélig le sem vette róla szemét a Nap

június második napja

a zene önmagán kívül
semmit sem képes kifejezni…
Sztravinszkij mondhat, amit akar
A katona története a szerz�k
szándékából összm�vészeti:
zene, tánc, szöveg és látvány.
A svájci Ramuz librettója
orosz népmese-adaptáció
Afanaszjev gy�jtéséb�l. Földrészekt�l
kortól elrugaszkodott Faust-legenda.
Minden hangszercsalád legmarkánsabb
képvisel�je játszik a héttagú zenekarban.
Két bábparaván függönye mögül
a mesél� és a katona arca kandikál.
Az ördög hol itt, hol ott keveri
a cinkelt lapokat. S a némajelenetek
királylány-balerinája, mint az álom.
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Csaba felvisz a Gellért-hegyre.
Megcsonkított szoborcsoport tövében
keresünk a világ gazságaira szavakat.
Séta a hídon, Pestre Budáról
ez mindig, ezerkilencszázhatvanhét óta.

június harmadik napja
81. Ünnepi Könyvhét

Hol elázunk, hol megsülünk
az uniós pályázaton nyert
perzsel� napon különféle
olvasókkal kísérletezünk.

Az esti fogadáson
Anna a tenyeremb�l evett.

június negyedik napja

most majd kiderül
ki jár nyomomban
az áradó Dunán
…én kétezer éve, ím…
…próféta? – mordul az írásm�vel� tömeg
…á, komplett �rült – kommentálják egyesek
csigalassúsággal araszolnak
ingó pallón, korlátok
gyámolító védelmében
az Ünnepi Könyvhajó gyomrába.
Alant dinnyehéj lebeg a vízen.
…ím, a bizonyság – szól a feketébe
burkolózott, kalapos idegen – majd
száraz lábbal átgázol Budára…

június ötödik napja

Bizonyos K. B., született K. B. kétkerek� paripáján
fényes nappal, a szörnyülköd� tömeg szeme láttára
veszett tempóban közlekedve – halálra gázolt.
Most, hogy e sorokat papírra vetem, galád tettét
akár meg is bocsáthatnám. Mentségére szól,
hogy cserben nem hagyott, kedélyes csevejbe
bonyolódtunk, minekutána könny�
szívvel útjára engedtem. Béke poraimra…
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június hatodik napja

az Úr házában
nem ill� a képmutatás
vastapssal jutalmazzuk
a finn kórus szolgálatát

június hetedik napja

Akár csónakon is mehetnénk
az ország két vége között
amerre a szem ellát víz, víz mindenütt.
Buszunk ereszti a gázolajat
órák múlva jön értünk másik. Furcsa
senki sem zúgolódik, csak a mobilok
parázslanak a hírrel: Majd lesz valahogy.

Székely űrhajó


