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Minél inkább nyomaszt a tisztázhatatlan kettôsség, a két gyerek súlyába rejtett pi-
hekönnyûség, az, hogy számomra éppen különleges darabosságuk tette nyilvánvaló-
vá kötôdésüket a magassághoz, annál biztosabb vagyok abban, hogy nem járhatok már
túl messze az igazságtól. Ezen az úton haladva nem kerülhetem meg a bambácska fiú-
kat. Bármennyire nem fûlik hozzá a fogam, bennük kell keresnem valamiféle méltó
folytatást. 

Ma boldoggá tett egy aprócska felismerés. Rájöttem végre, mire emlékeztetnek leg-
inkább. Miközben felém közeledtek, totyogtak, nagy testû madarakra hasonlítottak,
olyan örök életükben fölös súlyaikkal küzdô szárnyasokra, amelyeket repülô madarak-
ként tartanak ugyan nyilván, ennek ellenére nehezen hihetô, hogy képesek felemel-
kedni. Aztán ha mégis sikerül szárnyra kapniuk, minden erôfeszítésük hiábavaló, mert
földet érésükkor úgyis kezdôdik elölrôl a hitetlenség, a hitetlenségbôl fakadó szána-
lom. Talán az emberi emlékezet okolható tehetetlenségükért, hiszen aki saját szemé-
vel gyôzôdött meg a túlméretezett madárutánzatok repülésérôl, általában az is csak
rövid ideig hajlandó rögzíteni a látottakat.

Késôbb, még ugyanezen a napon, miközben a Szvitelszki gyerekek balesetének egé-
szen új változatát hallgattam, visszavonhatatlanul eltökéltem, hogy nagyvonalú leszek
a könyörtelenségben, különben soha nem szakíthatom meg a végeérhetetlen meddô
szánalmat.
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BEVÁNDORLÓK DALA

Ismered-e a kiüres teret?
A kiüres tér ismer tégedet.
Szereti látni tégedet a benne,
beléjed lakomáz minden reggelente.

A kiüres térnek van neki két csápja,
azokat ereget szegény te agyába,
ettôl te agyad lesz tisztára kiüres,
újra tele lenni nem vagy elég ügyes.

A kiüres térnek szája tuctuc-zene,
két színes kamera van neki két szeme.
Nagy száj neki nyílik, tüdô neki tágul,
megkóstolni készül, azért téged bámul.

És amit bekapja, attól lesz csak nagyobb,
te ne hidd lehetni, hogy téged nem hagyod.
Órjás orrlikjával hatalmast szipákol,
s kifújja tégedet a kicsi világból.
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VÁNDORLÓK DALA

mint sérült hajótestbe
a sós víz a léken át, 
úgy zúdul bôröm alá
minden reggel a világ.

Délután van, mire a sok rést
a közöny rongyai betömik.
Álmodom békés kikötôt, 
és reggel indulok megint.

KIVÁNDORLÓK DALA

Ez a világ kicsit szürke, 
most halt meg, ki letörülte 
minden reggel a porát, 
s fellázadt, ki minden este
lámpafénnyel kifényezte,
mint egy rézüst oldalát.

Ez a világ kicsit sótlan, 
azt írja az elmekórtan: 
demotivált állapot,
pedig csak túl sokat pörgött,
a pörgésben megcsömörlött,
s az italra rákapott.

Ez a világ kicsit hájas,
olcsó volt az embermájas,
úgy hízott meg ennyire.
Járják körbe-karikába,
kiröhögik, hogy hosszába’
sem nagyobb, mint széltibe.

Ez a világ kicsit sánta,
rátiportak a lábára,
mindig lépne, s mindig sír.
Galaxisok vidámparkján
félretolva áll egy falnál:
out of order ringlispíl.



TAVASZI DAL

1

Ez a tavasz 
más volt, mint a többi,
kocsija volt, 
de gyalog akart jönni,
hideg volt a pad, amin alszom
éjszaka. 
Szemem alatt 
kékre fagy az árok,
partjainál 
sápadt jégvirágok,
szirmaiknak számban érzem
illatát.

Ez az idô
furcsább, mint a többi,
szekere van, 
de vízen akar jönni,
kidôlt rég a pad, amin alszom
éjszaka.
Fejem alól 
elfolyik az álom,
cseppjeibôl
építem világom,
amíg elsodor egy újabb
áradás.

(Moss el, tavaszi ár,
süllyessz el, sár,
nem bánom, ha hideged számhoz ér.
Kiszáradt ágakon
a napot várhatom, 
amely derûsebb reggelt ígér.)

2

Vékony kéreg a tócsa vizén, 
beborítja a hó a fagyott kutyaszart,
füstös ivókba’ vedeljük a semmit, 
úgy hazudunk gyönyörû szavakat.
Sírjuk vissza a múltat, az édest 
halkan, a sírás nem divatos,
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semmi nem illik semmivel össze, 
az élet egy elrontott kirakós.
Már csak a közhely zúg körülöttünk, 
ringunk ostobaság tutaján.
Jaj, hova lettek a bölcs borozások?
árnyként falra vetülve talán.

Jöjj, tavasz, újra, ha van hova jönnöd,
töltsd tele borral üres poharunk,
hinni taníts, mikor inni tanítasz,
fogd a kezünket, amíg mulatunk.
Vetkôztess ki a télikabátból, 
ránk heveredjen a fény csupaszon,
hozz ki az árnyakból, örök élettel 
hitegess, sokadik tavaszom!

Szvoren Edina

SZÍL, SZÁL, SZALMASZÁL

Iregszemcsén csütörtök volt. Tamás – Tamáska – az elôírt idôben kopogtatott a logo-
pédiai kezelô ajtaján.

A névtáblát még nem cserélték le, megijedt.
De semmi baj: az új lány nyitott ajtót. Mosolygott, szélesebben, mint amekkorára az

ajtót tárta.
Kezet ráztak. Az új logopédus szoba-hômérsékletû tenyerébe vette Tamás kezét: az

hûvös volt és vékony, mint egy ôzszarv. Tamás kislányhangon fölvihogott: a hûvös a
langyost forrónak érzi.

Ió vagyok, szervusz.
Tamás. 
Ió lassan nyíló, lassan záródó kínálómozdulattal az asztalhoz tessékelte Tamást. Le-

ültek, egymással szembe.
Ió úgy figyelt, mint egy mély kút: titkolta, hogy figyel. Titkolta, hogy titkolja: elsá-

padt befelé, a szeme mögött. Izgalmas volt, mint egy szôrös nôi láb, hogy ez az értel-
mi fogyatékos fiú magasabb születésû, mint ô: Tamás egyik ôse ugyanis 1387-ben nyer-
te el Luxemburgi Zsigmondtól Iregszemcsét. 

Hogy van az, hogy csak mert az ablakon beesô napcsíkban porszemek táncolnak, az
ember már jól érzi magát. 

Tessék, Tamáska?
Nem mondtam semmit. (Tényleg nem mondott.)
Ió kikérdezte Tamást az eddigiekrôl. Milyen ütemben haladtak; elégedett volt-e ve-


