
920

Petri György

KÍVÜL

Jönnek (nű, mi az hogy jönnek? 
előkúsznak a repedésekből, 
a tavaszi nagytakarításkor megfordított, 
kiprakkerolt matracokból) 
a tányérnyalók, a tényárnyalók.
A „nem egészen úgy volt” meg a 
„dehogydenem, még úgyabban volt” 
íródeákjai. Felhallik szobámba 
darutollaik szapora percegése.

Hát igen. Pitvaronca ennek a Pitvarnak sem leszek. 
Pedig lehettem volna az előzőnek is.
Ismertem az észjárásukat, a modorukat.
Nyelvhasználatuk nüancairól
órákat adhattam, „intenzív tanfolyamot”
tarthattam volna. (Mellesleg:
kizárólag nüancaiban élt ez a nemtelenzet:
a szókincs numerus claususa
[zárt szám] folytán az előfordulási
gyakoriság volt az egyetlen üzenethordozó.
Olykor egyes szavak tisztázatlan 
körülmények közötti eltűnése 
valóságos pánikhullámot kelthetett 
volna bennem
-  ha képes volnék egyáltalán megijedni.)

Visszatérve: lehettem volna.
Az egész etikettet gyerekjáték 
lett volna elsajátítanom. De hát 
a gyerekkorból már gyerekkoromban kinőttem, 
és különben sem játszani születtem.

Mondhatjátok, hogy kívülálló vagyok.
Bystander -  még ha nem is éppen innocent.
Ovidius a Tomajiban. Ül a söre mellett, 
olvas, körmöt, elmélkedik, bambul.
Három napot tölt egy négyszemélyes 
vacsora kiötlésével;
rendszeresen elemzi a kül- és belpolitikai helyzetet
-  a feleségével, törökülésben, otthon az ágyon. 
Ágyjelenet. Néha nyakkendőt köt, mielőtt vécére megy.
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Igazatok van. De ez egy megteremtett KÍVÜL. 
Csendet kellett teremtenem. Némi nyugalmat, 
meleget, még mielőtt testem kihűl.
És ezt magyarázatként mondom, 
semmiképp sem mentségemül.
Arra nem szorulok.
Egészen máshol szorul a hurok.

KIS ÉJI ZENE

Először alszom, törpe, nélküled.
(Úgy értve: amióta.
Költői túlzás. Vedd olybá. Virágcsokor.) 
Nincsen semmi: 
minden nagyon korrekt 
és nagyon környezet: 
a mosdócsap sem csapong.
Csönd van.
Halogén éjszaka. Tükör és szappan.
A tükör: tükörsima.
Falba csavarozott, 
foncsorozott üveg.
Semminemű richelieu-i perverz 
főpapi trükk.

Hogyan is lehetne?
Hol itt a fő-papi?
A főétek-vétek? Hol a |na|pi (sic!) 
megszolgált eled/elem 
(4 e +  2 rejtett genitivus:
„enyém-tied, tied-enyém” reláció 
-  ahogy vesszük).
Hol vegyülsz éppen élet-elemem? 
Szabadgyököm?
Most kezd megfájdulni a könyököm, 
amin Te jössz ki.
Bocsáss meg, de nékem az egyedüllét: 
olyan mintha zongorán hegedülnék. 
Csak a motívum dereng: 
szöszi, szöszike, szöszke, 
közé, közibe, közte.
Alom előtti Leitmotiv.
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Alulajzott húr: lekonyul az ív. 
Lehangolt íjam-lantom dobhatni el, 
ideje volna már aludni el.
A nap kel.
Ha kell, ha nem kell.

Rakovszky Zsuzsa

EGY NŐ A KÓRTEREMBŐL

1

Hat óra van. Hozzák megint 
görgős kocsin a reggelit; 
zörögve a kórtermen át 
oszlat maradék éjszakát.
Nem is tudom, miért -

öt fölzavart érzék keres 
támaszt a püffedt, kékeres 
testben, amelyre ébredek.
Csak nemrég voltam még gyerek, 
nem is tudom, miért,

kövérke, csámpás lábú lány: 
üvöltöttem anyám után 
-  félelem-, vágy- és düh-csomag 
gyötörtem a kishúgomat, 
nem is tudom, miért...

Később a zoknis-copfos, a 
világrend buzgó cinkosa, 
sírások, másra kent hibák, 
örök barátnők, intrikák, 
nem is tudom, miért...

Kapuk alatt, üres lakás 
mélyén a lázas suttogás, 
mikor, kinek jö tt meg előbb, 
vihogtunk a mozik előtt, 
nem is tudom, miért...


