
a vízen, amely végig úgy maradt, tényleg tükör-
simán, mint valami ösvény, még akkor is, amikor
föltámadt a szél, hogy egy mosolygó

arcot látok a párnámon utoljára, amikor
eloltom este a lámpát, és ugyanazt
látom ugyanott másnap reggel is.

NEM A TÁVOLSÁG

Nem, nem a távolság, és nem önmagában, inkább
a tér. Mint valami
akvárium. Üveg mögött, egy másik valóságban élsz, ahová
csak belesnem szabad, de nekem

nem osztottak ott levegôt. Az, hogy fejben nem terjed olyan
jól a testmeleg, és hát a nedvek is, a nyál, a vér, az izzad-
ság, a sperma, azok is csak élô testrôl élô testbe, élô
testbôl élô testre kenôdnek, csorognak, szivárognak át, és csakis

bôrön, nyálkahártyákon át. És nem segít semmiféle
telefonmembrán. Az még csak illatot
sem enged, nem juttat át, a hajét, az ágyékét, a szemérem-

ajkakét, a test egyéb
kipárolgásait. Ver
a szívem.

Imreh András

MAGNIFICAT

Összevesztünk. Munkát vállaltál a szünidôre, én meg...
én meg az enyémmel nem készültem el még,
holott... De hagyjuk. Most magolhatjuk egész szünetben
a lombos erdô szintjeit, miközben ablakot mosunk.
Hát persze, kell ez is. De mikor jutunk mi el a Szlovák Paradicsomba?
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A Visztulára evezni is mikor? 
Háromra kerültem ágyba,

azt hittem, legalább ebéd után szundíthatok.
Felmentem, mélyen aludtál. Indulhattam a gyerekekért.

Az autórádiót kapcsolgattam tompán,
pont négy óra, zene sehol,
szó, szó, szó minden fronton,
felvillantak csak, és máris tovább –
„unortodox”: Tódor, a pisze ökör,
„X-faktor”: domináns nôi kromoszóma,
„kipaterol”: szônyegporolót tuszkolnak egy liftbe.
Fél szemmel a kijelzôt lestem, hogy elslisszoljak bulvár és politika
Scyllái és Charybdisei közt, Neo FM nem, Kossuth nem, Kat. Rádió nem –
de hopp, menjünk csak vissza: a Magnificat! Bach: Magnificat!
de rég hallottam! hát hadd szóljon akkor a Magnificat, hiszen...
hiszen elvégre Húsvét, jesszusom, tényleg Húsvét,
meg kell még vennem a csokitojásokat is,
a tropa potméter egyszer csak szokás szerint kiakadt,
a tropa rádió szokás szerint bömbölni kezdett,
a buszmegállóból döbbenten néztek utánam,
ilyen hangerôvel még technót sem, péntek este,
de hát lehalkítani úgysem tudom, majdcsak megnyugszik magától,
akkor már inkább rágyújtottam én is, Magnificat, süvöltöttem,
kiénekeltem a kadenciákat, díszítettem és átkötöttem, tehetségemhez mérten,
én, aki ballagáskor engedélyt kaptam, hogy a Gaudeamus igitur alatt tátogjak csak,
most, három évtizedes vargabetû után latinul kántálok mégis,
Magnificat, szigorúan a klasszikus, semmiképp sem a vulgáris újlatin ejtés szerint,
nem Legnano, nem mignon – lignit, Magnificat,
a lehúzott ablakon ecetfák illatát fújta be a meleg szél,
veszek tormát és fôzök tojást a sonka mellé vacsorára,
és ahogy jött, tényleg úgy ment el is, egyszerre lehalkult a rádió,
de egy fél Magnificat kicsuklott még belôlem, nem tudtam visszanyelni,
bár éreztem, ez a nyámnyila szóló még az iménti karaokénál is kínosabb lesz,
Magnificat, dörmögtem zavartan  –

dadogtam decrescendo,
mint a részeg, ha nyikordul az ajtó – – –

aztán még egyszer: Magnificat,
bár fogalmam sem volt, miért.


