MARSALL LÁSZLŐ

Dante intelmei a szögesdrótok őreinek
Izgága fosszíliák. Mégis vannak:
Joszifiánus puskás
társaság,
kik őrei rácsnak és
vakablaknak,
bár kopandóban már a sztár-kábát,
leskelődnek a
kukucska-lukon
— kirakat mélyből nagy plasztik-babák

—

mondják: „ha baj van segít
Apjukom.
Lőni meg ütni — másra nincs
herótom,
jegyver míg létezik le nem bukom,
s kötelmeimet
máig ha leróttam
adatik nékem némi
nyereség,
s ha rigóként a kies
tüskedróton
fütyörészőt
lövöm: az eleség
a kóbor szárnyasnak
ólom-magocska,
s pottyan szökevény férj és feleség,
vagy nálam hál és lesz
kopasz-laposka
s nem tudja keskeny hús-e avagy lant-e,
míg vinnyog, csajkáját a vércse fossa
teli-csordultig —, de valami Dante
álmomban jön és köp és diskurál:
m a j d csőben sülsz, t u sei uno brigante
a bőrömet már nyúzza,
lecsupál
poklodba bújsz s most halld fondorlatom:
puskád csövében m e n e t vagy, s p i r á l . . .
elébb csupán — csúszkálj a porhavon
aztán m a j d cibál tüzes vasszakáll,
amit tettél agyadra rárovom.
Izzaszt,

ébredek

— a világ

megáll."
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Kép és jelkép
Az Én kikiáltásának

napja

elfelejtjük
az alázatot.
kakukkfű kömény
távolodóban.
üvegekben.
Színes címkék és reklám.
Halottakkal állati meg emberi csontokkal megterézett
Föld.
Járva rossz aszfaltját jószagú
zöldjét.
Az Én kikiáltásának
napja.
Mindenek magukba
roskadtak.
Szemérmesen
adtunk helyet a
ki-kiriká&solásnak.
Akartuk is.
Nem lenni
egyszerűbb.
Megbirkózni a
Vaddisznóanyával.
Az Isten ő alig-alig lakik.
Zavarban a felhők a rókák.
Az Én kikiáltásának
napja.
Van aki öklét rázza és harap.
Harap tülekszik birlal és fél.
Ki mondja? Maradj meg
kegyelmeddel.
Te fűszál te gyökér.
Mi Ti ők — ki még?
Ki még a
bizodalmunk?
Az ízeket is — bors gyömbér
Csak szénsavval dúsítva —

JUNG KÁROLY

Greens in action
AVAGY SÉTA A DOMBOLDALON
Nos, jól figyelj, kedves
Rapaicsom:
Ízlésem borzolja ugyan — ki hinné? —
Járni süppedő vidéken, ámbár a nyom,
Mely utánunk marad, elenyésző. De Linné,
A másik mester, szintén mondhatna
igent
E kalandra veled együtt, bár a hordák,
Ha jártak vagy járnak errefelé,
mindent,
Mi mozdítható, tövestül kitéptek,
hordták,
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