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Kántor Péter

ÉS MÉGIS

Füst Milán emlékére

És minden ismétlődik. S én, aki életem 
nagy részét ácsorgással töltöttem, s éjjelente 
oly gyakran virrasztók ma is, amíg te alszol, 
mit tudok én, amit te nem? Talán 
kevésbé félek félni, s nem remélek 
futásban lelni menedékre; itt vagy, 
és itt vagyok, és szétszórjuk erőnket.

Mert mit tehetnénk? Nincs más, egy más világ,
a Sziklás-hegység szikláira esküszöm neked,
hogy fal s potyogtat minden, ami él,
s üvölt, több tejért, a vörös csecsemő,
az anya birtoka, az apa jussa,
egy apró vágygubanc más vágyak gyűrűjében,
alatta és fölötte sár, fű, kő, kövek.

És szárnyak is, igen. Szárnyak a vérben, 
parázsban és hamuban, minden élő 
és minden elhullott állat csontjaiban.
E föld teli van tollal mindenütt.
Fehér és sötét tollak és húsok, 
fehér és sötét vigasz: Jól van. Jó lesz.
Nincs más, nem is kell. Nincs más, ne is legyen.

És mégis... Almaimban én magasba szállók.

VERS A GYŰJTŐKNEK

Gyűjtenek mindenféle áriákat, 
stanzákat, terzinákat, sestinákat, 
dalokat, indulókat és imákat, 
holdvilágot, hiteket, mániákat, 
emiék-félcéduIákat, szembe port, 
tüdőbe nikotint, májba alkoholt.
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Gyűjtenek pénzt, paripát, hírnevet, 
ellenséget, barátot, híveket, 
a hím nőstényt, a nőstény hímeket, 
bűnt, erényt, bátor s gyáva csínyeket, 
telet, nyarat, temetőt, legelőt, 
tavaszi esőt meg őszi esőt.

Gyűjtenek színeket és számokat, 
tényeket, reményeket, álmokat, 
elveket, nyelveket, országokat, 
lepkeszárnyakat és húsbárdokat, 
mindent, ami van, volna, ami volt, 
verebet, macskát, mennyet és pokolt.

Gyűjtenek bélyeget és kavicsot, 
tigrisfogat, rakétát, papucsot, 
tűt, cérnát, ruhát, cipőt, kalapot, 
legrosszabb napot és legjobb napot, 
préselt virágot, pompás plecsniket, 
ezer apró halálnak egy szivet.

Gyűjtenek újságot és régiséget, 
nagyságot, kicsiséget, semmiséget, 
tréfát, mókát, parókát, s mind avégett, 
hogy ne legyenek oly árvák szegények, 
borukba vizet és vizükbe bort, 
mielőtt eltávoznak, s bezár a bolt.

Majoros Sándor

A TENGERI KÍGYÓ

A fregattkapitány kőkeményre fagyva feküdt abban a masszív, sötétbarna fadobozban, 
amibe sosem hatolhat be az égi világosság. Két terepjáró és egy limuzin követte a hű
tőkocsit, de csak a terepjárókon díszelgett a „vojna policija” jelzése. A hűtőkocsi rek- 
lámföliratait olívazöld ponyva takarta el, belsejéből pedig hiányoztak a hús felfüggesz
tésére szolgáló fémkampók. Sofőrje pálmaágat biggyesztett a szélvédő üveg alá, ami 
ugyan ellene vallott a készülődést és a szállítást jellemző katonás egyszerűségnek, de 
ezért a kis kihágásért nem szólt rá senki. Híres ember volt a fregattkapitány, s ha nem 
a béke harcosa is, mindenképpen a béke megőrzője. Halálhíréről beszámoltak a tévé 
híradásai és a napilapok, s ha lett volna felesége vagy vér szerinti rokona, biztosan


