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PRÓZA 22
Gyerekek ellopták az anyák szemeit
És kifutottak a városokból
Szájukból madarak énekeltek
Citromerdök nttek a tenyereiken
Tükörházakat az énekl lányokkal a hegyek fölé

eresztették
Templomokra vitorlákat kötöttek
Fölemelték az istállók tetejét
És az állatokkal a mezkre bukfenceztek

Egyik a nappal a horizontra ugrott játszani!
A halak csillogó köveket labdáztak feléjük
Játszani!!
Öregek hajukból hálókat fontak
Megfogni a csillagokat
Egy páva lesöpörte a földrl az állatok ketreceit
Játszani!!
Játszani!!!
Nézzétek az állatok megfogták a gyerekek kezét
Fák furulyázni kezdtek
És valahol egy kút körül szemeiket megtalálták a vakok

Ujvary Erzsi

A MVÉSZ
CHRISTOPH SPENGEMANN (Hannover)

A tomboló élet urai nem tudják fölfogni.
Ma — 1919!

— : ott ül egy szárnyát tisztogató légy
eltt és összekulcsolja kezeit.
És álmodik, álmodik.
— — hogy vájjon nemzetiliberális legyek
is léteznek-e?
Nincsenek helyes képzetei.
Csak azért kérdez, mert a hangja undorítja: egy ön

sanyargató karakter.

A nap fekete.
Füstölg romokból szétlapitott testek kelnek.
Saját beleikkel zúzták ket össze.
Éhségdeliriumokkal korbácsolták ket.
Kér kezeiken egy halott halat visznek aggódva, el

törheti a gerincét.

A MA uj könyvei
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Kiáltványok
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KÉPARCHITEKTURA
Tanulmány 7 linoleummetszettel
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KUDLAK

GITÁR ÉS KONFLISLÓ
Versek a szerz metszeteivel

4
MACZ A

TELJES SZÍNPAD
Tanulmányok

Tántorgás undoros ösztönök gzkö rében.
Táncoló testekben ezerszer meggyilkolt szivek mere

vednek.
Karmokat hajszoltak az agy velkbe,
így túrnak történelmet az emberek.
Távolról körülsirja a lehelletük.
Tapint.
Lobog mint egy megzavart gyermek.
Akaratlanul, — a képen keresztül, fehér Írással
palánkon olvasott szavak:
Virág Annának van egy madara — —

 Nincs tovább.
A tomboló élet urai megremegnek:
Ma!
A hát a napnak!
Ily Oktalanság!
Meg akar tréfálni bennünket ?
Kicsoda egyáltalában Virág Anna ?
Elcsavart agyvel!
Az id képét festette és nem tudott róla.
Most egy szászorszépecske eltt térdel és imádkozik.

Ford: Barta Sándor
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