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Irodalom 
– összeállította: Petőcz András – 

 

KALÁSZ MÁRTON 
 

Önfeledtség – átirat 
 

Mit hívtam magánynak 
előző versemben, mit fájdalomnak? 

Uwe Kolbe 
 

... pillanatnyi; nem önfeledtség – 
nesz, fiúnk: fintor (s ha – élj?); mi sokra kívánom. 
Ne e jól herdált lét ragja (rangja?), ép ajkon megálljon – 
szót, s vélnénk vissza; nap álma, éjek, örvén 
felhőtlen nyugalmak – para-felhőnk, én. 
Mélyen lélekalkatnak járva mik vonulnak – 
nem könnyét forgatod; tudat, épp hang még, 
s nekünk váratlan könny forgótükrén e vendég 
ars. Teleirdalva, eleve érvekre: holnap. 
Hátlap ma lét – hagynod, sejdültjeink, vonva jegyezned. 
Amíg szemünk – nyílt, nyílik (más ennyi s e dolgok 
mása) lénye s lehet – szín-vallató szíveknek. 
Egy nyelvünk s ép; súgnám, jobb, még te oldod. 
(Billentyűnyi. Nem átfeledt – vég.) 
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ZSÁVOLYA ZOLTÁN 

 

Város-emlékek 
 

Keleti partvonal. Sztrádája hív, éspedig úgy, hogy ez 
 a pálya nemcsak körbefut a szarvas diszkosz - forma, zöld 
 sziget földjén – s miként a visszatérő bumeráng 
 landol a szarv-türemlés tövénél –, hanem, igen: 
körré zárul, véget nem érőn. Szélesedő céltáblaként gyűrűzni kezd, 
püspöki palota-, népmúzeum- s másokkal sűrűn intve. 
 
Telde, az ős-település vesz le a szédítő körökről. Lévén benyel 
 s kiköp e „kanári-szigeteki Versailles”: nemzetközi légihíd 
 pillére majdnem. Zsinórpadlás talán, hiszen, egyszeriben 
 kiemel, lám!, tájfutamunkból. Hoz ilyet: Iglesia de San 
Francisco. És Iglesia de San Antonio (gyarmati stíl). S ha Iglesia 
de San Juan de Bautista…? – Sok bár, de ennyi tutin égbe lő!  
 
Las Palmas meg urbán központ; az éji élet kiterjed, belép 
 benne a nappalíba; mulatt kertész tör így úrnő felé, 
 ki titkon várja, s bizton. S Csattogó eper, így a regény cime. 
 (Nem hasonlat ez, tevékenykedés.) Gazdasági, sőt ipari 
a fellegvár; az „ős-mesterségért” a szatócsság kezes. 
S csomópontságról szónyit se; fiatal város! Vámmentes paradicsom. 
 
Két részre osztja a Guiniguada folyó. Régebbi és előkelőbb 
 Vegueta: eukaliptusz bőven, pálma- és néhány sárkányfa; dús 
 virágpompázat lényegében, mit pár hires parkföldje nyújt. 
 Míg mozgalmas, nyüzsgő a kikötői negyed, mely épp elég 
védett az öbölben. (Luz-várkastély – hisz a kalózok gyakorta át- 
ruccantak régente, bármelykor könyörtelen benéztek ők.) 
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LÁRAI ESZTER 

 

A súgó 
 

Bátyám súgó volt. 
De kellett nekik valaki: 
hát kikaparták a színpad alól, 
hátát véresre verték, 
majd secpec keresztre feszítették. 
1/3 napra, persze, föltámadt, 
lomhán lekúszott a keresztről, 
lelépdelt a színpadról 
és a fülembe súgta 
életén át érlelt tanácsát… 
 
 
 
A kisleánykor panaszaiból 
(részletek) 
 

uzsgyi csak futni menekülni 
szavakba vetni a testem 
nem érti az ápoló bácsi 
hogy rajta kéne nevetnem 
futni a hegyről újra 
hogy el ne kapjanak végül 
messzire kéne gurulnom 
pontnak egy mondatvégre 
 

*** 
 
kihez beszél a néni 
mért vágta földhöz a szót 
mért folyik el tőlem minden 
kihez beszél a néni 
tojáséjbe kerültem 
 

*** 
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fojtogatja gondolatát 
lefagyasztja összes szavát 
éj fülébe kapaszkodva 
szállna el e pillanatból 
nem árulna el engem se 
de a nagyok pofán vágják 
kiverik belőle a szót 
 

*** 
 
zsömleképű kisfiú  
azt ígéri egyszer 
hogy megsúgja énnekem 
nagyok szabályait 
de mielőtt ezt tenné 
meggondolja magát 
jobb neki ha rajta ül 
egy szabály-kupacon 
jobb ha csakis ő játszik  
a demo Gráciával 
 

*** 
 
 
 
3 soros: 
 

Karjából tű nő 
fekszik, hol fű nem nő 
átlép rajt’ egy terhes nő 
 
 
 
A kisleánykor panaszaiból 
(részletek) 
 

(jön) 
jönnek a lökések 
az idő is hullámzik 
kipördít magamból 
kifordít csöndemből 
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teste úgy hullámzik 
elmerülök benne 
teste annyit kérdez 
elszédülök bele 
kiszakad belőlem  
csorba pinasikoly 
 

*** 
 
(lánypajti) 
bárcsak 
le tudnám vizelni+ 
mint a fiúk; 
belevizelnék a képébe 
belevizelnék a csöndjébe 
hosszan elnézném 
a sárga hidat: 
rezge pillanatra  
összekötött minket 

 
*** 
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MERÉNYI KRISZTIÁN 
 

Plázaistenek 
 

Nyolc szint létezik. A vörös az ösztönlétet jelenti, a fehér azonos az isteni ranggal. 
Egész napos üzem, Majtényi Beáta és Singer Szigfrid étkezni sem tud nyugodtan. 
Beáta apja befolyásos üzletember, megnyittatta a boltot. Nyugaton több éve dívik az 
auraipar, a magyarok fáziskéséssel mindig lekövetik a nagy bizniszeket.  

A nehézfiúk közül is főleg a túlszteroidozott, hurkás tarkójú tenyészgorillákat 
izgatja az újdonság. A gengszter létkérdéskörrel nagyon is összefügg, hiszen most 
már nemcsak anyagiakban, hatalomban, hanem aurában is lépést kell tartani a 
többiekkel. Rajtuk kívül bárányarcú párocskák, fiatalkorúak, módosabb polgárok és 
finom üzletemberek várják izgatottan az aurafotózást. 

Pók Ödön szerben utazik. Hogy milyenben? Mindenfélében, nem szokta 
részletezni. 

Az elsők között volt, akik aurabérletet vett. Acélos izomzata van. Múltkor 
széthasította fejjel a mobilüzlet vastag kirakatüvegét, mert az aktuális ribanca aznap 
másvalakivel hált.  

Majtényi és Singer semmi egyénit nem visz a vállalkozásba. Mégis az ő 
tízrongyos szolgáltatásukért él-hal a plázanemzedék. A többi bevásárlóközpont 
fényképészei kevésbé látogatottak.  

A sor mellett kíváncsiskodik Selyem Zoltán, a sovány mérnökember. Általában 
ebédidőben kollégákkal, vagy hétvégén a családdal téblábol a bolt körül. Hevesen 
tiltakozik az aurafotózás ellen. Tudománytalannak és manipulatívnak tartja.  

Egy napon Selyem egyedül érkezik. Undorral áll be a sorba. Kíváncsi rá, hogy 
mit kritizál. Kapásból kijön neki a felvilágosult szint. „Nem rossz így elsőre” – 
gondolja, és egy tea mellett eltöpreng a dolgon. Legközelebb a kollégákkal jár arra. 
Selyem elérzékenyülve áll be a sorba.  

– Srácok! Tudom, tudom… De én mégiscsak hiszek benne! 
Az aranyláncos Tortenkó pumpált ajkú babájával fényképezkedik. Singerék 

beprogramozzák nekik az aktuális szintet. Tortenkóból világ-bölcs, nőjéből pedig 
arkangyal lesz. A másodikon még koccintanak egyet a fejlődésükre, azután be a 
Jaguárba.  

– Hogy ha kicsit ráerősítünk lelkiekben, hamarosan istenek leszünk – lelkesíti 
barátját Tortenkó.  

Szervkereskedő haverjára tegnap szállt rá a szent-aranygőz, nagyjézusi rangot 
kapott, így csak egy szint választja el az istentől. Tortenkó számára ő az etalon. 

Egy docens úr is a sorban toporog. Szűken pislog ki fekete keretes szemüvege 
mögül. Ide-oda kapkodja fejét, hol Pókot nézi kedélyesen, hol egy plázagorillára 
mosolyog. Alázatos kis jószág, behódolt a nyers erőnek és a divatnak. Jóllehet, az 
egyetemen vasfegyelmet tartó zsarnok. 



 

111 
 

Singerék ügyelnek arra, hogy mindig a soron következő ranggal jutalmazzák a 
szorgalmas látogatókat. A szembetűnő eredmény láttán motiváltabbak lesznek. 
Majtényi szerint az aurafotózás iránti érdeklődés már önmagában is a fejlődés 
bizonyítéka. Viszont istenné válásuk után vissza kell minősíteni őket, nehogy 
eltunyuljanak.  

Kállai Egon lett az első bevert képű, többszörösen büntetett előéletű isten. 
Amikor Lexusába ül, mellégurul az egyik díler haverja, aki rögtönzött 
melldöngetésbe kezd: 

– Tesó, tegnap három guriga zsebbe! 
– Nem rossz… Igaz, Bogyókám, hogy a buzi Feri heteket kihagyott és 

visszahuppant a világ-bölcsre?  
– Ja-ja, ilyesmit kukorékolnak! 
– Szarom le, az ő baja. Amúgy hivatalosan is isten vagyok. A fotós gádzsi szerint 

hajszállal már az istenség felett állok. Szeva, sietek, legközelebb megáldalak, hogy 
több léd legyen. 

A díler ámulva nézi a távozó Lexust. Elszégyelli magát, hogy neki csak BMW-je 
van, és hogy csupán keleti guru. 

Gyerekcsapat tolong a fotózó előtt. Vezérük a mű-Rolexes pufók. Ő következik, 
haverjai kint várják. Miután végez, felszabadultan ugrál. Örömében nyakon csapja 
az elálló fülű, sápadt társát, akit csak azért cipel magával, hogy egy 
hamburgermeghívás fejében szétalázzon. Ráugranak a mozgólépcsőre, a 
McDonald’s felé szaladva így kiabál a pufi: 

– Kis buzik! Király vagyok! Hamarosan isten leszek! 
Sorban áll a lelkes Pók Ödön is, pedig ő már egy hete isten. Kiderítette, hogy a 

fejlődésre hajlamos egyéneknek országonként adható tíz isten a köbön minősítés. Pók 
erre gyúr. 

Hétköznapi, jellegtelen párocskák, néhány álmaffiózó a fotózó előtt. Majtényi 
odaszól Singernek: 

– A keményebb burájú újoncoknak egyből mehet keleti guru, veszélyesek 
lehetnek, ha udvariatlanul bánunk velük.  

Singer beállítja a computert. Fontos az árnyalás és a szivárványhatás. Magasabb 
pozícióknál fokozatosan adagolják a szentpárát: kisjézusnál az ezüstgőzt, nagyjézusinál 
aranygőzt. Az istennél gyémántgőz, az isten a köbön rangnál pedig szent-rubingőz özönlik 
be. Majtényiék hirdetik, hogy ez fentről jön, tőlük függetlenül. Az átszellemült 
alanyok természetesnek veszik a jelenséget. Akkor sem fognak gyanút, amikor Frigy 
Gyula palackcsere-munkás becsörtet Majtényiékhoz. 

– Itt ez a vacak ezüst, holnap hozom a két gyémántot… jól megy felétek. Sok az 
istenetek! Az Ördög Plázából alig rendelnek! 

– Köszi, mennyi lesz? 
– Hat… de hagyd, Jani már rendezte. 
Frigy Gyula továbbáll. Singerék megállás nélkül fotóznak. 
– Ki az a srác, aki előbb volt? – kérdi Singer. 
– Valamilyen egyetemista. Harmadszor jár itt – feleli Majtényi. 
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– Akkor dobj rá lilát, mehet a keleti guru. A szipogós romasrácnak pedig a 
kisjézust. És ne felejtsd rányomni az ezüstgőzt. 

– Micsoda? Ő is harmadszorra… 
– Igen, de elég balhés arc.  
 
Békésen telnek a napok, míg be nem ront az üzletbe egy tagbaszakadt 

hegyomlás: 
– Köcsög majmok! Adjátok ide a pénzemet. Hogy a picsába estem vissza a 

bölcsig? Amikor múltkor már nagyjézus voltam? 
A földre vágja a virágokkal teli vázát, majd rájuk csapja az ajtót. Arrébb a liftet 

rugdosva dühöng: 
– Hogy lesz így belőlem a jövő héten isten? Öt gurigába fogadtam… 


