
SOPOTNIK ZOLTÁN

A látnok fáradt

A tévedés köpenyét
magára húzta
a környék. 

Az utcát pedig
ólmos szélütés
fedezte fel.

* * *

El kellett gondolnom,
miért szorít, mitôl nyüszít,
mivé halkul a zene, a 
köd hol kapar,
és egybôl felhônek
nézni a párolgó ferde
imákat a templom 
bejáratánál.

Ma nem ôszinték
az emberek.
Szánalmas antennák
a lírai hangra,
a mindent megadó
mormolásra, morgásra.

Nem lehet így
Istenhez szólni.
Legalábbis, akit 
én képzelek, ahhoz
nem. Indokaim
persze nincsenek, 
csak ösztönökkel 
rajzolom a tagadás
köreit a bokrok fölé
a parkban.

Szép mentális kép.
Elérzékenyülve
a giccshatáron.
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Mégis közelebb 
az áramütésszerû
hithez, vagy mihez.

Nem ismerem,
csak forog bennem,
akár a kés. Kutyafejû
nyele harap hozzá.

Elejtett mondat
leszek, vagyok. Túlzás.
Berakhatnak a nyelv
alá, törhetnek, zúz-
hatnak széjjel. 

Ostyából varratok
kabátot magamnak
tehát. Ezt hívják
lelki reflexnek, vagyis
én hívom annak.

* * *

A látnok fárad,
de nem akar aludni,
és megalkudni sem.

* * *

Örvénylenek
a szertartásról a
kókadt párok,
locsolják szét a
mise könnyeit.

A parkban hajléktalanok
szedik talán a hitet
darabokra. Meg-
veszekedett három-
királyok. Az egyik
odajön, ismerem,
dolgoztunk együtt
valahol messze, rég.
Megvan, durva
fúrótoronyban.

CA



Morog, hogy
szép karácsonyt,
legalább két
hónapra van.
Kezében egy
akkori csavarhúzó,
hátha jelenthet
még valamit.

Szemüket forgatják
a polgárok, a
tévedés súlyos
nézése, mintha
szaggatná a kabátom.
Nem lehet így
Istenhez szólni,
Nem is sejtik mennyire
nem.

* * *

A látnok fárad,
rajzkrétával mégis
élô fákat rajzol 
elém, meg újabb
szélütött utcát, szelíd
templomot.

FEHÉR RENÁTÓ

Vasárnapi recept

Meghalni nálunk csak vasárnap szokás.
Lehetôleg szentmise és kézzel írt,
sárgult receptrôl készített ebéd után.
Betegeskedni sokáig, tünet nélkül,
gyászolni hosszan és
labilissá túlzott megtörtséggel
(rendezett nagyjelenetek a ravatalozóban,
torz hangon zúgó, görcsös zokogás,
vértelenné szorított pengeszáj stb.)
és méla büszkeséggel fogadni, 
ha hirtelen megsûrûsödik a listánk.
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