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Imákkal, zsoltárokkal
éljek
mint falumban a vének?
— talpuk csuszkolják
remegések
mielőtt a, sírba esnének
.levett lélekkel
meg-megállnak
kaszája előtt a halálnak'
— imákkal zsoltárokkal
éljek
úgy s addig miként a vének?

Most már
élek

dalokban

és

mesékben

s az Óperenciás
igazságok verdesik
létem

üveghegy?
komor óriás?
a való
mit mesének
véltem:
zabálhatatlan
kásahegy
kanáltörő
s a
nyeldeklésben
kifordul a begy

A ló, a ló
ha bezabál
nyihog fenomén
rímeket
zaboláján torzul a hab
vad foggal világba harap
és verset ír az isteni
ügető költőkről s patája
bizsereg ha kell kezdeni
a dalt s közben
pötyögtet
hátra

Kérdeznek
a görbe

a kérdőjelek:
öregemberek

görbülök én is lassan megtörve
s aláhajolva a gödrökbe
mindig fölállni! — lenne: válasz
öregbedvén: maradni szálas
fenyő égig is mutató jel:
nem kérdő- de felkiáltójel!

KODOLÁNYI

GYULA

Almoskönyv
H E R K U L E S F Ü R D Ő I EMLÉK

Itt az ideje, hogy színt valljak; miért is kerülöm
oly feltűnően a méltán kedvelt havasalföldi fürdőhelyet? Nos — egy
alkalommal, már jó néhány éve, Blanka nevű igen kedves nőismerősömet kísértem el az ott tartandó pszichológiai tanácskozásra. Mindig
érdekeltek e fontos és rejtelmes tudomány eredményei, és művelői
közt sok barátom volt. A hivatalos vitákra nem mehettem el; napközben a környéken barangoltam. Az esti diskurzusokon természe- :
tesen már én is ott voltam. Egyik ilyen este, furcsa merészséggel
én tereltem új mederbe a szerteágazó, már szinte
követhetetlen
fejtegetéseket, mondván: „Kérdés, hogy mennyi idős kortól ajánlatos alkalmazni a Rorschach-tesztet. Mert én például túl fiatalon ismertem meg, és még sokáig azt képzeltem, hogy vannak nők,
akiknek zöld vagy kék vagy lila az ágyékuk, a szőrzet meg minden
egyéb, szóval élénk árnyalatokban játszó monokróm. Meglehet, hogy
sok érzelmi csalódás ért emiatt."
Nagy csönd lett. Végül Jármay doktor szólalt meg elgondolkozva,
s figyelmeztetően intett felém ujjával: „Sánta varjú nyakán nem
szól kolomp!" És nyomban forró vita kerekedett, főleg, ha jól
emlékszem, színes tintákról meg pillangókról. A színes tintáknak
nagy kedvelője lévén, magam is belemelegedtem a dologba.
Közben Blanka, alig észrevehetően, távolabb húzódott mellőlem
a pamlagon. Visszagondolva, azt hiszem, azon az estén kezdődhetett
végleges
elhidegülésünk.
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