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Halasi Zoltán

A SZERÉNYSÉGRÔL

Az oroszlán lesbôl támad, semmit sem bíz a véletlenre,
a kecske felugrik a fára, amint a lomb alját lerágta,
és láttam hangyát torpedóként nekimenni darázsnak.
Egyik sem kér engedélyt, egyik sem szerénykedik.
Több mint harminc éve nyûvöm az ipart. Mindig
Kálnoky lebegett a szemem elôtt, aki azt mondta,
nem kell minden lapban ott lenni, gondolni kell arra is,
aki miattad nem kerül be. 

Egyrészt nem kell gondolni rá,
másrészt nem kell minden lapban ott lenni. De mégsem
ez a valódi vízválasztó, hanem a lichthófszerû megvilágítás,
délelôtt tizenegy van, sose lesz dél, a kis szoba, benne egy 
kis nyikorgós dobogó, rajta nyikorgó asztal, mögötte 
három nyikorgó szék. Üres helyiség, rozoga bútorok, 
statáriális nyikorgás. Akármit teszel, nem teszel, 
ez a bírói pulpitus szólal meg elsôként. Nem nyelvi kérdés,
nem viselkedési görcs, inkább berögzült szociális reflex, 
generációs intelem. Egy csipet jólneveltség, késhegynyi
arisztokratizmus, egy kávéskanál bambaság. 
Mert hova jut az ember, ha nem jut sehová? 

A levél pörög
minden ôsszel, a jelek szerint önfeledten, a macska, ha kínban is,
de kölykezik, a folyó mosta kavics úgy lesz egyre tökéletesebb, 
hogy semmiben sem múlja felül elôzô állapotait. 

Csak mi húzunk
vonalat még nem és már nem között. 

Valami beakadhatott
a kerekek közé, egy, két, tíz vagy száz nemzedékkel korábban.
A talányos testület bizonytalan idôre visszavonult, 
ránk hagyva számtalan holt lelket, két lábon kóválygó,
ôrült paragrafust. 

Mi, elôzékenyek, azóta szabadon járkálunk
a zárton, magunk elé tessékelve a másikat, majd ön után,
az nem lehet, ön vendég, miattam ne zavartassa magát,
nagyon kérem, ön menjen elôre, egy ilyen kellemes és
mûvelt ember elôtt, bocsásson meg, ezt nem engedhetem,
már hogy volnék én mûvelt, nagyon kérem, menjen elôre,
miért, hát azért – hogy aztán az ajtófélfát kétfelé kinyomva, 
egyszerre táruljon elénk – mi is? 

A vágtázó oroszlán, 
a fára ugró kecske, a rohamozó hangya. Kálnoky tévedett,
isten bocsássa meg neki. Ennyit a szerénységrôl.
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NAPOZÓPRICCS

Azt mondod, agyonnyomja a dolog súlya.
Az esztétikum nem tolakszik elôre, nem egy
Jeanne d’Arc, aki azért jött, hogy felmentse
az ostromlott Orléans-t, az olvasót. Hogy
megszállták, az szívás, az olvasó szív. Anglia
a tenger felôl támad, s a szárazföldi tudat
nem szokott hozzá ember nagyságú íjhoz.
Nyílvesszôk felhôjében áll, a gomolygás
az Úrra emlékeztet, mozgalmas jelenlétei
közül a büntetôre, de tudatunk nem akar
emlékezni rá. Ha volna mód kitérni, lovagságunk
színe-virága akkor is beleveszne az ingoványba. 
Páncélja súlya nyomja agyon a megfutamodót.

De jobb nem áltatnia magát agresszorral:
tenger és szárazföld keresztezôdik benne,
a kényes gall kakas a gaz brit oroszlánnal
vagy a szép Melusine Poitou nagyurával;
hiába vonul körkörös védelembe, sajna
a succubus, az angol köd is azonos vele.
Bináris program, így lettünk megírva.

Nem egyes emberekrôl szól a könyvem. 
Nem is a sorsról. A három fonónô? (Guzsaly
a mûszálak korában!) Leszámoltam velük.
A görög istenkunszt is csôdöt mondott:
nincs átváltozás többé, nincsen olyan gúnya,
drapéria vagy irha, amibe belebújva
kibúvót találhatnánk bármire. Csak változatai
vagyunk egymásnak. Mint két ajtó, két
erszény, két mandzsetta, két határidônaptár,
két retorikai alakzat, két üvegkalapács.

Ez az út vége: kezdete is volt. 
Ahogy a kavics száll a kisfiú kezébôl, úgy
vágyott vízen szökellni az európai ember;
a felszín, a dolgok normál találkozása,
az elemeknek ez az agorája, a megjelenés
színtere neki gyanús volt, veszélyesen közel
az alulmaradáshoz. Fölülmúlni, fölötte szállni,
minél többször, minél kecsesebb ívben: íveket 
szikráztatni! (Ismerôs, nem?) – No de ki által?
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Azóta is (lásd egzisztencializmus) egy ügyes,
erôs, majdnem mindenható (habár vak)
dobó kezébôl röpködünk. Aki el is kap minket,
sôt mi több, el is nyel: valamit enni kell neki.
Ez az ágyúcsôkarú, -lábú artista az én hôsöm.
Más kultúrákban nagy vörös bika, vaddisznó-
agyarú, torzonborz óriás, kontinensünkön
félresikerült gólem, egy nagy debil gyerek,
mindnyájunk szeme fénye: a Történelem.

Sok kis Faust, sok kis Löw rabbi, sok
Nagyreményû kis bûvészinas. Kevés
schilleri báj és még kevesebb kellem.
Sok félig emésztett mítosz-homunkulusz,
sok, émelyt kavaró, nemzetiszínû savgôz.
Kevés belátás és még kevesebb szellem.

Az esztétikum, kedves barátom, ott forog
a nagy közös gyomorban, a gólemében,
mint kard vagy kés forog, mint savba áztatott
iránytû, mint elemi zavar a tájékozódásban.
Elvesztünk, belevesztünk, nincs felmentô sereg.

Hacsak az a mágneses pengehegy nem vág utat
magának, belsôségeken, zsíron, bôrön át, hogy végül 
megadja a derék olvasónak a kegyelemdöfést.

Persze, a fény, az más. Azt mondod, fogta fejét
a kritikus, mikor összefutottál vele, és szóba jött
a könyvem. A fény, az más, a Lukács uszoda,
tûvillámok a pórusokban, augusztus kékje,
a nézéstelen ég, felold, akár a nyál az ostyát,
nincs leküzdhetetlen magány, a nincs van,
a tôkesúly lebeg, a bárka léghajó. Azt mondod,
nehéz megszólalnia. Tojok a kritikára.
De ha már Lukács, legyen napozópriccs,
ne fakírágy a mûvem; belopni a távolságot,
aztán repülôstarttal rá, ahogy az író mondja.
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Ayhan Gökhan

MILYEN BESZÉLGETÉSEK

Izsó Zitának

Mint egy mondat, ami többé semmilyen
formában nem hangzik el, megtiltotta 
neki a beszéd, megtiltotta neki az akármi,
s bennragadt, megrekedt, nem enged el.
Ehhez képest kell folytatnom az életem.
Abbahagyott szakasztól egy másik szakaszba,
másik színbe értékelni át az elôzôt, az idôt, 

a saját életemet, mert az a tiltott másik többé
nem értékelhetô, nem használható. Valódi
életet kell mostantól élnem. Az elôzô
megkezdett, roncsolt szerkezet nézve messzirôl
ugyanazt a hitegetést nyújtja, mint amikor még
benne hittem. Ezt az életet én találtam ki,
s az a másik az elejétôl idegen, mint kihûlt égitest

körülöttem kering. Hószagú, sárszagú, nem közös
égitest. Már nem tartozom hozzá, már nem
tartozom neki. Ennyi hitegetéssel áltatott, mert ennyi
hitegetéssel mondatok letilthatók, beszédek 
kiüresíthetnek egy hozzá közel életet. Milyen beszélgetések
ürességében éltem? Nem árulom el. Nem. 
Nem vitt sehova, nem, nem, de nem. 

Koris Anna

KÉSÔN

Eric Johnsonnak

Írni akartam egy levelet, Eric, neked,
hogy csodálatomat küldjem,
amiért 36 évig szolgálta szerelmed
ôt, kinek öregszagán és ôsz hajzatán
is átderengett még eleven ifjú volta,
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mégis elment, mielôtt bemérhettem volna,
ki viselte a nagy orrú, szerény, aszott testet,
aki eleinte még egész fiatal 
lehetett úgy hatvan felé, 
amikor harminc se voltál jómagad.
Milyen is volt ô? – tûnôdöm – neked,
gondolom, még nagyobb és még olyanabb,
torzonborz, emberi, izzó fenevad.
Lábaira írtál kihalt verseket, miket csak
kôtáblák értenek, mint a fehér kövek, melyek
Máltát beborítják, s cserébe ô élô, 
magyar szonetteket fûzött s aggatott rád,
és rájuk locsolt még egy üveg déli jó bort,
hogy így legyél nemes, buja ínyére,
és szellemének olyan termékeny voltál,
amilyen termô asszony nem lehet,
kérdeném, milyen volt ô annak, aki értô,
milyen a szeretô férfiszemnek.
Hiába várnám válaszod, várhatnám kilenc éve, 
mikor testedet, mely ellened fordult,
felvitted Nepálban a hegyre, 
és csak néztél, néztél ki az ablakon,
míg egyszer már nem voltál egyedül,
mert már sehol nem voltál.

KIS NOMÁD DAL

Mikor szamaram kikísér
a tücsök már hallgat
kék a láp
magába zeng a pusztaság
Turu-turu, fehér szamaram,
Indulunk


