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MI LEGYEN VELEM?

Sz¢kem billen. SÃlypontom
Ágy Àtker¡l jobb oldalrÂl a bal oldalra,
a tÀrgyakat is Ãgy lÀtom, mintha ´sszevarrva,
s Ãj helyzetemben a vÀzÀt sem vÀzÀnak mondom.

A szoba felf¡ggesztve egy tÀvoli ponton,
minden f¢nyirÀny, c¢lirÀny e pont fel¢ rohan,
j´nnek is a k´vetelûdzû k¢rdûmondatok sokan,
elker¡lni az ´rv¢nylû vÁzlefolyÂt, ez most a legnagyobb gondom.

MegtalÀlni azt a kellû erût,
mely ha jÂl arcon talÀl, beÀllna a rem¢lt sÃlyegyen,
¢s feltÀpÀszkodhatn¢k a padlÂrÂl valahÀra.

TapogathatnÀm fejem bÃbjÀn a benûtt
lÀgyat, s d´nthetn¢k: le¡l´k-e m¢g, vagy mi legyen velem?
A t´r´tt sz¢ket n¢zem, mint aki e romban ismer magÀra.

JÀvor Benedek

TH°BçBAN HAVAZIK

Ha, mint mondva vagyon, halÀlunk tudata hajt minket a bensûnkben lakozÂ teljess¢g
fel¢, Ãgy mindazok, akik elszakÁttattak a sajÀt halÀlukkal valÂ egy¡tt¢l¢s gondolatÀtÂl,
¢let¡k sorÀn mind tÀvolabb ker¡lnek ettûl a t´k¢letess¢gtûl, ¢s menn¢l tÀvolabb, annÀl
k´zelebb az ûket elszakÁtÂk szavaibÂl elûk´dlû csillÀmf¢nyü, vÀsÀrolt boldogsÀghoz;
enn¢lfogva menn¢l inkÀbb boldogÁttatott vagyok, annÀl tÀvolabb l¢v¢n a teljess¢g va-
lÂdi boldogsÀgÀtÂl, l¢tem mindinkÀbb t´rmel¢kk¢ porlik.

T¢l volt, a vÀrost reggel Âta beborÁtÂ havazÀs tompa feh¢rs¢g¢ben, lyukas talpÃ cipû-
ben, fagyott lÀbbal Àlltam egy t¢ren, amikor k¢rdeztek tûlem valamit. Nem nagyon
figyeltem, mert f¢l szemmel a t¢r havÀban tipegû galambokat lestem, ¢s arra gondol-
tam: Ehnaton vagyok. K´r´ttem s¡rgû, maroktelefonos Amon-papok hada, ¢s szem-
ben, a VÀci utca sarkÀn, a villogÂ Exchange felirat m´g´tt kezdûdik a Holtak VÀrosa.
Na jÂ, mondtam erre ¢n, de akkor Th¢bÀban mi¢rt havazik? Az illetû, aki k¢rdezett,
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rÀm n¢zett, aztÀn legyintett, ¢s elment, pedig ez ¢rdekelt volna. Th¢bÀban mi¢rt ha-
vazik?

így aztÀn egyed¡l maradtam a hÂborÁtotta Th¢bÀban, egyed¡l a s¡rgû Amon-pa-
pok k´z´tt, az Àrusokkal szemben, akik amuletteket, balzsamozott Ábiszeket ¢s kÁnai
pamutbugyikat kÁnÀltak Âb¢gatva, mÁg m´g´tt¡k rabszolgÀk tolongtak k´r¡l egy k´-
vet, egy ¢p¡lû piramis fel¢ vonszolva azt, amibe majd temetni fognak, ¢s hirtelen azt
mondtam nekik. àHagyjÀtok abba! Ehnaton vagyok.Ê

Erre az Àrusok azt mondtÀk, hogy attÂl m¢g od¢bb mehetek, ha nem veszek sem-
mit. T¢tovÀn a t¢r sarkÀba, egy templom mell¢ hÃzÂdtam, ¢s le¡ltem egy padra egy
f¢lbolond koldus mell¢, aki arcÀt az ¢g fel¢ fordÁtotta, csukott szemmel guggolt, ¢s
barnÀs fogai k´z´tt egy monoton dallamot vinnyogott.

ä Ehnaton vagyok ä mondtam neki.
A szem¢t sem nyitotta ki, Ãgy mondta:
ä Th¢bÀban havazik.
HÀt û is tudja! ý is tudja, hogy Th¢bÀban vagyunk! ä ujjongtam fel akkor magam-

ban, ¢s p¢nzem nem l¢v¢n, hÀlÀsan n¢hÀny cigarettÀt csÃsztattam a zseb¢be, de û meg
se mozdult, csak dÃdolta tovÀbb azt a monoton dallamot, ¢n meg elindultam az alul-
jÀrÂ fel¢, ÀtvÀgva az Àrusokon ¢s papokon. A rabszolgÀk k´zben f¢lretoltÀk a k´vet a
jÀrdÀra, visszaszÀlltak autÂikba, ¢s a kocsisor meglÂdult, ahogy z´ldre vÀltott a lÀmpa.
A havazÀs elÀllt, ¢s a felhûzeten Àtderengett a nap.

Hazamentem akkor az Ãjrakezdûdû hÂes¢sben, de nem talÀltam a helyem a f¢lhomÀ-
lyos lakÀs s´t¢t, poros bÃtorai k´z´tt. àEhnaton vagyokÊ ä jÀrt egyre a fejemben, nem
hagyott nyugodni a gondolat. àDe hÀt akkor mennem kell, nem maradhatok ittÊ ä
jutott eszembe, gyorsan visszavettem a kabÀtomat, ¢s elindultam otthonrÂl. A VÀrfok
utcÀn gyalog mentem f´l, rugdalva a havat, nem volt t¡relmem megvÀrni a buszt; a
B¢csi kapu elûtt megÀlltam egy pillanatra, de aztÀn izgatottan bel¢ptem rajta, pillan-
tÀst sem vetve a BudavÀr ostromakor elesett katonÀk eml¢ktÀblÀjÀra, amit pedig min-
dig elolvasok, balra fordultam, ¢s kimentem a vÀrfalra, ahonnan kelet fel¢ lÀtni a vÀ-
rosra. Ott maradtam eg¢sz ¢jjel, n¢mÀn n¢zve a vÀros villÂdzÂ f¢nyeit, amÁg meg nem
szÂlaltak a VÁzivÀros harangjai, hajnali mis¢re szÂlÁtva a hÁveket; lÀttam az ûsz, kontyos
fejeket megjelenni a s´t¢t utcÀn, ¢s akkor behunytam a szemem, erûlk´dtem, hogy
megmozduljon a hatalmas sÃly, a nap pedig lassan megjelent a lÀtÂhatÀr sz¢l¢n, haj-
nali f¢nybe borÁtva a reggeli pÀrÀbÂl kiemelkedû behavazott tornyokat, hÀztetûket.

AzÂta Àllok itt, minden hajnalban felemelve a napot a g´d´llûi dombok m´g¡l,
hogy este aztÀn egyre halvÀnyulva, holtan hulljon a hÀtam m´g´tt le a budai hegyek
k´z¢, ¢s most mÀr tudom a vÀlaszt, de azÂta sem tette fel senki a k¢rd¢st, amit akkor
t¢len a t¢r havÀban tettek, mik´zben a hÀtt¢rben az a f¢lbolond koldus ä most mÀr
tudom ä naphimnuszt vinnyogott az ¢gre.
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