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A DORONG NEKROLÓGJA

Csupasz csupasz csupasz
a két kezem
így vonultam át
fél évszázadon
az első lepke gesztusokat
nem  is számítom
ezért a módszeres bunkóütést
töprenghettem  szegény rokon
vissza hogy adjam
az ólmos érvet volt fogadni gondom
hogy szikrázzak feleletet
hisz o tt ríttak zsugorodtak enyésztek
s nem  szűnt nem  csöndesült
a suhogás a reccsenés
semmibe vettem a dorongot
megsajnáltam az is m úlandó
azt is serény idő erezte
bővizű évgyűrű aszály jegyezte
rá  is az én olcsó napom  sütött
elemek kénye-kedvének kitett
verő szolgálatában meghasadt
hogy szántam lestem husángszünetekben
csak meg ne roppanjon az árva
s am ikor újra sújtott
a törékenyt aggódva vártam
a csontrepesztő beh gyönge esendő
s csapását neveztem simogatásnak
lett volna könnye akkorra zokog
belesatnyult belekopott
m int m inden önkény a kudarcba
ki végszóra ú r tört szilánkká
a túlélő meg hol nevet
hol elfogja a részvét
egy felsőbbség veszíti részét
s a bélyegzett rangrejtve jár-kel
elnyerve a millió nevet
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Ez ez a győzelem 
gyeplőszárra fogott 
csikorgó ízületeken 
a zablát harapó 
lazuló fogakon 
folytasd testem-lelkem 
fegyencgyarmatom

Dideregve kelek 
a vetetlen hagyott 
fölszántott magányból 
annyi elszakadás 
u tán  asztaltól ágytól 
m eggyűr m ár az emelkedő 
nap ahogy viháncol

Volt pedig volt bizony 
dombvidék kaptatóul 
s a nekifeszülő 
célhoz é rt horkanása 
s bár elmúlt a vágta 
lépésben is az izmok 
kirajzolják mi jó  
örök noha másnak 
talán m agam nak is 
októberi megújulásnak

ATHÉNI ISKOLA

Álltukban is m intha mozognának 
igét ropogtat síkalakjuk ajka 
előtérben feszítenek a  bölcsek 
ahol tavaly mások domborítottak 
elődeik arcát füst szétharapta 
d e  a  párás háttérből töm örülni 
hasonlókká mester-helyettesekké 
jönnek  követők sok buzgó tanítvány
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a  csoportfőket tán  lemeszelik 
és egyetlenné válhatnak jövőre 
ám  ebben a festett történelem ben 
hol lelek helyet hová kuporodjam  
a lépcső egyik kikopott fokára 
ezt bizony tőlem el nem  m aija senki 
s itt m ulathatok az előadáson 
érkeznek sorra-rendre főszereplők 
a jelenet legfőbb igaztevői 
s a középpontból m ár lökdösik őket 
m ég újabbak igaznál igazabbak 
húzódom  inkább a felhők alá 
a festő egy zugot emberszabásút 
hagyott láthatnom  más jobb iskolákra 
száz egyidejű igehirdetésre 
s az egymást túlharsogó kórusok 
többszólamú értetlen bölcsessége 
a  megcsúfolt m ű elévülheteden 
üzenete

Kunt Ernő

EMLEKEZES ES FELEJTES, 
AVAGY A HALÁL HÁROM KALAPJA*

A m agyar parasztság múlandósággal kapcsolatos szokásait vizsgálva a késő ősz heteit 
évtizedeken keresztül rendszeresen falun töltöttem. így az 1980-as években többször 
is m egfordultam egy északkelet-magyarországi faluban, ahol egy régi parasztházban 
béreltem  szállást. A ház a település központjában volt, a tem plom  és a tanácsháza kö
zelében. Méreteiből, elrendezéséből -  bár lényegében a helyi építészeti hagyományo
kat követte -  jó l látszott, hogy valaha módos gazda építtethette. M ára azonban alapo
san megváltozott a  bentlakók helyzete, m ert az épületen a legszükségesebb javításokat 
is csak néhol végezték el: a  tető megrokkant, a cserepek hellyel-hellyel hiányoztak, a 
vakolat lehullott, s a talajvíz nedvessége jó l láthatóan felhúzódott az ablakokig a falak
ban. A lakóházhoz kapcsolódó nagy gazdasági udvar -  h a  lehet -  m ég inkább tanúsí
totta a ház lakóinak szegénységét. A nagy istállóépületnek m ár csak a  gerendaváza 
állott a teteje helyén, s az ólak, a kocsiszín is düledeztek m agukra hagyott gazdátlan
ságukban.

* Ez az írás az MTA-Soros-alapítvány támogatásával készült, amelyet itt is megköszönök.


