
— N e m értem, Macikám . . . 
Kirobbant belőlünk a kacagás. Könnyeinket törölgettük. De közben lejárt 

az idő, vissza kellett menni a Monptiba. 
Búcsúzóul erősen magamhoz szorítottam. 
— Cilamilám, aranygombocskám, szagosbükkönyöm . . . 
A táborra, az elmaradt ölelésekre gondoltam, és sírva fakadtam. 

BRATKA LÁSZLÓ 

Macskák májusban 
Hajnalban ébredtél, 

megint rádjött a sámános nyugtalanság, 
gubancolgatod kötéltelen gondolataid 
vörös fonalát 

Hatalmas felületeket aranyoz be a nap, 
pattognak, brummognak a rügyek, 
levelek, friss hajtások sisteregnek 
— Fákon, növényeken tör át a Föld 
céltalan, vak erejének dübörgése 
(A harmadik emeletről látni, 
amint teozófus képpel, járják útjukat a macskák, 
elhivatottan, ahogy a paraszt megy az eke mögött) 

Az évkerék május szakasza érinti, hajtja a Földet 
Gátfutásként megéltük az ünnepeket 

a karácsonyt, a húsvétot 
(márc. 8-án hóvirágot kapnak a kolleginák 
és egy órával előbb hazamehetnek) 
de százból hányan tudják, 
hogy miért márciusban, máskor áprilisban van húsvét 

no de minek, hiszen benne van a naptárban, 
mint ahogy benne vagyon minden 
a személyiség-köri leírásban, 

amit mindenki túl akar teljesíteni, 
hogy boldoguljon, vigye valamire, 
kibontakozzék 

Embereken tör át a Föld 
céltalan, vak erejének dübörgése 
... Fölfedez, kidolgoz, forradalmasít 
és a tudomány gyufapálcikáiból 
Halley üstökösig, Marsig érő 
acélvázat rak össze, 
mint gyufa Eiffel-tornyot 
szabadfoglalkozáson a katonák 



És az égig és azon túl magasodó 
traverzek tövében 
teozófus képpel járja útját a Macska, 
mint aki tud valamit 

Kilenchatvan, mondja a baba 
RÉSZLETEK 

• Kilenchatvan, mondja a baba, kilenchatvan, 
folyton pereltek, folyton heveskedtek, 
lelketeket, nyálatokat homokkal keverve 
mindenféle konstrukciókat tapasztgattok 
a tenger partján, és „íme, lám" kiáltást 
hallatva rájuk függesztitek szemeteket, 
amikor megrettentek, hogy a sivatag, 
a tenger felett, az égben elfoszlik 
a tekintetetek, fejlődés, mondjátok, 
mondja a baba, és rádiólokációs és 
riasztási rendszerek küklopszi köveiből 
a védelem szükségleteit — meg aztán mi az, 
hogy védelem —, messze-messze meghaladó 
új bábeli tornyokat, piramisokat, kínai 
falakat, fellegvárakat — a szervezettség 
lélekkel, nyállal tapasztott szimbólumait —, 
építtetek, fejlődés, mondjátok, mondja a 
baba, és zúg a félórás, másfélórás, szűnni 
nem akaró taps — erre kiképzett szemek figyelnek 
miközben termei sötét mélyéből előgördített 
istenkirály új szó-tollakat illesztget 
tiarájába, hát igen, kilenchatvan, mondja 
a baba, tanácstalan vagyok 

* * * 

Kilenchatvan, mondja a baba, kilenchatvan 
itt a piros, hol a piros, jól át vagytok 
verve. A sztárok, a kedv- és gusztuscsinálók, 
olykor mégannyira extravagáns trükkjeikkel 
is, elszántan keresik a tömeg kegyét, az 
meg vakon követi őket. Tehát olybá vehető, 
hogy a technikai alkotások, a tudományos 
felismerések, a társadalmi képződmények 
emberi kéz érintése nélkül kerülnek a vi-
lágba, az embernek mintha csak annyi kő-



ze lenne hozzájuk, mint a földben lévő 
lyuknak a forráshoz; attól függően az vagy 
nem az, hogy honnét nézzük. A Szép új vi-
lágok, az 1984-ek a szellem örök rendez-
getésre szoruló, ám végleges állapotba sohasem 
kerülő varrósdobozában való posztpozitivis-
ta kutakodás produktumai, a század igazi 
utópiáit a múlt, a véletlen, a lélek 
archetípusai, nem megteremtik, hanem ki-
forogják. Mazochoszadisztikus indíttatá-
sotok fejszéjét a fákra, az erdőkre e-
melitek, hogy aztán a jövő Földnyi fém-
beton- és műanyag hangyabolyában matricá-
kat ragasztgassatok az öklömnyi fejű sze-
gekkel szegecselt fémfalakra és a vasár-
napi ebéd utáni ejtőzés közben elmondhas-
sátok az örök bölcsességet, hogy aszondja, 
hogy aszondja, ehm, ehm, aki a színes ké-
pecskéket szereti, rossz ember nem lehet, 
kilenchatvan, ehm, ehm, kilenchatvan 

ÁKOS 

Weimari emlékkönyv-lapok 

(A történet) 

A történet zártvonalú 
— s bármily tág — kör, akár az élet. 
Mitől függ: víg? vagy szomorú? 
— hogy hol kezded s meddig meséled. 

(Miről úgy vélnéd) 

Miről úgy vélnéd: „új" —sőt— a „tiéd" 
— nem ismered az eredetijét. 


