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ZALÁN TIBOR
Háborús reggel

Fölvágatlan könyvoldal a rem
ény Így kezdődött a reggele
Az ablakon túl seregélyek 
verték fel a szemközti fenyő
fa tömött lombjai közt feszül
ő csendet Valaki már zongor
ázott valahol a közelben 
De a zene nem zavarta A 
zene lényegében a csönd folyt

atása Tennie kellene
valamit hatolt a tudatá
ba Csak nehéz elhatározás
nélkül Az első lépések Fáj
a térde Érzi amikor lép
De a lépést nem ezen a szint
en értelmezte Mégis jó volt
az elindulás értelmében 
végiggondolni hogy elkezdő

dik egy újabb nap Legalább az
elejét A tévében kultúr
kampfról beszélnek Míg kitölti
a kávéját végiggondolja
hogy neki ehhez semmi köze
Miért háborúzni békében
Kiknek a háborúja zajlik
éppen ha nincs már béke Hábo
rús reggel Nehéz elindulni

Te is benne vagy mondja vala
ki a telefonban Félretol
ja az éjjel abbahagyott könyv
et az asztalán Ahol a rend
etlenség nem festői hanem
szinte megalázó Fükő-szob
or Eldobott papír zsebkendő
Kávés csészék Szemüvegek Ol
vasásra Tévé nézésre Lap

tophoz Üveggolyó benne sár
ga skorpióval Első világ
háborús rozsdás töltényhüvely
Hogy került és honnan Bőr karköt
ő Óra Apró huszárszobor 
Nagyító Elemlámpa Félbe
maradt kéziratok egymás hegy
én-hátán Felszólító level
ek Nyaklánc kereszttel Ahogy teg
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nap kibújta magát a világ
ból A kultúrkampfban te is ben
ne vagy Visszhangzik újra a kér
etlen korai telefon A
szemközti fáról nagy csapatban
elszállnak a seregélyek Harc
vagy háború Talán mindegy Vagy
talán mégsem Nincsen fegyvere
Ha lőnek rá nem viszonozza

Ha ilyen egyszerű lenne nyil
ván nem gondolkodnék el rajta
Már elmúlt egy óra s még mindig
nem tette meg az első lépést
Nehéz mozdulni a senki föld
jén Szétbaszott lelkében érzi
a lövészárkokat A bennük 
lapuló fenyegetést Ez már 
nem harc Nem az ő háborúja

És a fölvágatlan könyvoldal
ak A gyűlölködés leve sár
gán terjed szét a kopott térkép
en Alaktalan határok vál
nak alaktalanná Határta
lanná Megiszik még egy kávét
Egy beteg barátját látogat
ja meg Határozza el Enni
is kellene Enni de minek

Nem vagyok benne mondja De nem
hallja senki Hiába is mond
aná És ha kinek Minden moz
dulat besároz Döbben csak rá
Zuhanyozni kéne érzi a
testéből kiáradó éjszak
a-szagot A szorongás savany
kás idegen szagát Fölállna
De megszédül Kibillentették

Kelt Magyarország, 2018. július 23-án
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