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Mondd, megfigyelted-e, ahogy tünik,
a r¢seket, ahonnan l¢p elû,
az Àrny¢kot, a nap minden szakÀban,
a s´t¢ts¢g¢t, amely vÀndorol
a zugokban, amelyek eltakarjÀk,
a repk¢nyt, ahogy ÀtbÃjik alatta
a sÃlyos z´ld, lehajlÂ dÀlia
esû utÀn, vÁzcseppek, Àzott illatuk
ahogy hullÀmzik Àt, a test¢t
a vaskerÁt¢s rÀcsai k´z´tt, a feje
tünik fel, majd ÀtcsÃszik, nyÀr van,
vagy t¢l, vagy nem tudom,
ha meg¢rinten¢m, az arcom elûtt
ahogy Àtsuhan, mint mikor a nap
az ellÀtÀs sz¢l¢re lejutvÀn
visszatekint bÃs Àrny¢kÀval,
mind elmÀszkÀlnak lassan
majd rÂlatok, elfeket¡lt fÀk,
a lomha homÀlyok, ¢s az aranygyapjas
felhûknek alÂla a mÀr barnulÂ erdûkre
veressen arany szÁnt leggyent,
azzal el¡l, s az arany fest¢st is
azonnal a sürüs¢gbûl kibukott Àrny¢k
let´r¡li egy pompÀs hajnal hasadÀsa
utÀn, s azzal az ´r´kre el is tünt
bÃs Àrny¢kÀval lement nap beborÁtott
mindent, a parkolÂ kocsik alatt
hogy lassan Àthaladt, puha nyomÀt,
a zajtalant, mint n¢mafilmen, fel-
ÁrÀsokat, hogy mit gondolt, a gondolatokat,
a k´veket, a kikopott betonkehelyt,
a sarkot, ahol pizzÀt lehet kapni,
az utcÀt ekkor, amely k´r¡lveszi,
¢s nem besz¢li el a l¢pteit, ahogy megy,
a megnyÃlt hÀtÀt, ¢s a vÀllait, hol egyiket,
hol mÀsikat, ahogy halad, ahogy halad,
mert Âvatosan l¢p, ¢s oldalaz, megÀll,
megÀll, majd m¢gis elhalad, oldalvÀst
oldalaz, az utcÀn Àt, a jÀrdÀn, bukszuson,
szeg¢lyeken, ¢lûs´v¢nyeken, a t¢ren Àt
k´vethetem, ahogy utÀnan¢zek, azt gondolom,
talÀn van neve, Ameli, talÀn Aikkinen,
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¢s nem tudom a nev¢t, mit jelent, ha
hallanÀm, talÀn meg¢rten¢, ha mondanÀm,
ahogy l¢p, az olyan emberi, a vÀlla
f´l´tt, unottan, majd figyeld meg
a szem¢t, ahogy majd visszan¢z mÀr.

LEV°LNYOMAT

Hogy ahogy mÃlnak a napok,
van abban valami neh¢z.
Van, amikor k´nnyebb,
van, amikor nehezebb.
Az ember teszi a dolgÀt.
Csak arra gondol,
amire gondolnia kell.
Beosztja a napot.
Igyekszik korÀn Àgyba ker¡lni.
Igyekszik fÀradt lenni,
mire lefekszik.
Igyekszik nem gondolni
a k´vetkezû napra.
Tudja, az a dolga, hogy ¢ljen.
ElfordÁtja a kulcsot,
nyitja a csapokat,
hallgatja a rÀdiÂt,
lassan issza a kÀv¢t.
N¢z ki az ablakon.

ZEN°LýANGYAL

A t¢li nap, mint tudjÀk, olyan hanyag.
Majd s¢tÀlni megy. A kerteket a k´d m¢g elborÁtja.
A d¢lelûtt´k ÀlmossÀga, kopott lÀbt´rlûk a l¢pcsûk´n,
a vaskorlÀtokon. A kapuk egyik szÀrnya m¢g
kitÀrva. Kis kupacok, a f´ld kopott, besz¡rk¡lt,
mint egy eg¢r, olyan kicsi. Majd lÀtni fogod,
ahogy elszalad. A drÂthÀlÂk, a kutyÀk, a futÂsÀvok.

164 ã Borb¢ly SzilÀrd: Versek



Kikopott nyak, ´r´kk¢ ¢hes szem. Az ugatÀs
a torkokban. Majd Àt fogjÀk harapni. Az avart
´sszegyüjtik, sz¡rke müanyag zsÀkokban kirakjÀk
az Ãtf¢lre. A fÀk alatt a s¢taÃt csak sejt¢s,
hogy merre jÀrtak itt a nyÀron Àt. Avarz´rg¢s.
KutyaugatÀs. A t¢li nap ilyenkor nem sokat tesz.
D¢lig csak ¢pp vilÀgÁt, keresi a hely¢t,
mint aki nyugtalan. Nem tudni, m¢rt teszi.
K´d, pÀra, v¢ge¢rhetetlen felhûk. Megannyi
kit¢rû. A villanykapcsolÂk nem el¢gg¢ meg-
fontolt hasznÀlata. No meg a gÀzcsap elforgatÀsa.
K¢szÁts¡nk teavizet! Eb¢d utÀn az ember nyugtalan.
Az ¢g sz¡rke, mondjuk jobb hÁjÀn, igazÀbÂl
szÁntelen. K¢t utcÀval lejjebb majd jobbra
fordul, azt mondtÀk. Ezt ki fogom prÂbÀlni
d¢lutÀn. A rÀdiÂban idûjÀrÀs-jelent¢s. HÁrek.
Müsorok. Valami zaj legyen mÁg vÁz csobog,
olaj serceg, lefolyÂ sz´rcs´g, v¢c¢tartÀly
felt´ltetik. Majd a t¢v¢be is belen¢zek.
Sok ismerûs arc kedvesen k´sz´nt. A szÀmlÀmrÂl
leemelt¢k az elûfizet¢st. Majd elindulok,
ha mÀr d¢lt ¡t´tt, kettûkor vagy kicsit k¢sûbb.
N¢gy Âra: a t¢li nap utÀn elindulok. LOMTALANíTçS.
TÀblÀkra van kiÁrva. A jelzûje az ûszi.
A kont¢nerekben sok kopott, elt´rt holmi,
mind hasznÀlhatatlan. K¢t utcÀval lejjebb
befordulok. Az Ãj hÀz m´g´tt, lÀtja, ott van az.
Mit hagyjak itt, hogy tudd, hogy jÀrtam erre.
°s mit keresek erre, mondd. A kertvÀrosba ¢rve
f¡stszag ¢rzik. Az avart ¢getik, vagy lombokat,
mik ´sszegyültek. A lomjait a nyÀrnak, elszÀradt
vÀzÀt n¢hÀny sz¢p virÀgnak. A hûs¢gben hogy
lobogtak a kertek, a virÀgok hogy el¢gtek
a nyÀrban. A kutyÀk rohannak a kerteken.
A t¢li nap, mÀr szemcs¢s, a t¢v¢ ¢jf¢l utÀn,
ha v¢get ¢rt a müsor. Ilyenkor, n¢gy utÀn.
KikapcsolnÀm, ha tudnÀm. Hogyan lesz este, mondd.
Az avar, hogyha jÀrok, mit zizeg. A leveleknek,
mondd, hogy mit feleljek. A krizant¢mokkal a n¢nik¢k
a f¡st´s utcÀn, mondd, hogyan besz¢lnek,
mÁg ¡gyetlen csokrokban ÀrusÁtjÀk. A sz¢p leÀnynak
vegyen, ¢deslelkem. A szÁvem hely¢n nincs semmi,
Ãgy ¢rzem. Mondd, hogy jutok a vÀrosba majd vissza.
A t¢li nap, mint magÀnyos alak, a hÀzak k´z´tt
n¢hol feltünik. Az antikvÀrbolt elûtt ÀlldogÀl.
A kirakat ¡veg¢n megremeg, ahogy a hatos busz
a sarkon ¢pp befordul. MÁg Àthalad, addig eltakarja.
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A boltban jÀtszik a zen¢lûangyal. A mosolya jÀtszik
itt a szobrocskÀkon. A fÀk s´t¢t szÁne, intarziÀk.
így szeretne ¢lni, ÀradÂn, zsÃfoltan. FurcsÀn,
term¢szetesen, mint az angyal szÀrnya. Ha Àtsuhan
a t¢li nap a fÀkon, a hÀzak k´zt, a kirakatokon.
A fej¢t kiss¢ jobbra hajtja, maga el¢ n¢z, a sz¢p
szomorÃsÀga. Az utcÀk, mint a m¢reg, Àthatolnak
´ngyilkosok szem¢n. A lÀtÀsban a m¢reg, mint a s¢ta.
Mennyi r¢szlet. Milyen hiÀba minden. A vÀros ahogy
Àthatol az estbe. A rep¡lût¢rre ¢rkezik meg, az autÂ-
pÀlyÀn beh´mp´ly´g, ¢s sz¢toszlik sok keresztezûd¢sben.
Ne k¢rdezd. A l¢pteit az utcÀk felveszik, a t¢li napot
lassan elnyelik. A hÀzfalakrÂl minden mÀr lefoszlik,
nyers t¢gla csak, aszfalt, s´t¢t. ReklÀmok vilÀgÁtanak.
Zen¢t hallgat egy Panasonic walkmanen. MagÀtÂl vÀlt
irÀnyt. öjra ¢s Ãjra ugyanazt. Goldberg-variÀciÂk,
Glenn Gould. Egy nagy kabÀt, egy mülÀb lecsatolva,
egy papÁron valami felÁrÀs. Az Isten megÀldja, ezt
mondja az arca, amely tud valami mÀst. A szÀjszaga
visszataszÁtÂ. Az utcÀk hÀtt¢rzaja, ¡zletek, ¢telek, illat-
szerek szaga. Kereskedelmi rÀdiÂk. Gyors kijelent¢sek,
r´vid hÁrek. A t¢li nap a szÀrnyait kitÀrja ¢s magÀhoz
emeli a d¢lutÀnt, a sok magÀnyt, az utcÀn sz¢tszÂrÂdott
hangokat. A kirakatban lÀtja, sÁrni kezd, talÀn az angyal.
Nem tudja, hogy mi¢rt. Az ÀrÀt m¢g megn¢zi, hogy
ne feledje el. TalÀn sosem szerett¢k. Polaroid. Itt mindenrûl
van egy mÀsolat. A plakÀtok k´z´tt keresg¢l, r¢gi f¢nyk¢pek
k´z´tt. A boltokban felejtett n¢hÀny ¢rm¢t, vagy kÀrtyÀval
fizetett, csekkel. A koldusnak sem volt mit adnia.
A SzÁvkirÀlynûnek, mondd, mit feleljek. Ha megk¢rdik,
akkor majd mit feleljek. Hogy mit vesztegettem el
a moziban, az utcÀn, mit a munkahelyen. A t¢li nap hely¢n.
Pirosan ¢g a Coca-Cola Light. Ism¢telgetek magamban ezt-
azt, mormogok, this is the end, my only friend, the end,
ez egy r¢gi szÀm. MagÀban besz¢l, mint a koldusok.
Az arca bocsÀnatk¢rû, a mozdulatai bizonytalanok. Nem
tudja, mit kezdjen magÀval. A besz¢dben egy dallamot keres.
Ha kinyÃjtanÀm a kezem. A zen¢lû koldusok k´zt elvegy¡lve
csak d¡nny´gi, csak mutatja az arcÀt, a k´nnyeit. Azt d¡nny´gi,
hogy titÀtitÀti tÀÀti. °s hatra mÀr s´t¢t lesz.
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