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gy´k¢r-erezGy¢mÀntsÀga
gy´k¢r-erezet,
kavicsra metszett fünek Àrnya.
MadÀrhang, mi gombolyÁthatÂ,
dallammÀ gombolyodik n¢masÀga.

°s m¢gis gy¢mÀnt, nem vitathatÂ,
kûbûl, salakbÂl kimutathatÂ,
¢s befutja a bÀnyafalakat:
Orpheus rajzolta rajzolat.
Hogy sok a kû ¢s a salak,
igazat mondasz. Az¢rt bÀnya.
Az¢rt a s´t¢t, nagy falak,
hogy kiÀltson rajtuk n¢masÀga.

MORZSçK

FelkiÀltÂjel ¢s k¢rdû,
elej¢n, v¢g¢n visszat¢rû.
Csupa k¢rd¢s ¢s felkiÀltÀs,
az elmondottbÂl nem maradt mÀs.

*

Ez a f¢nyk¢p egy kis lakÀs,
papÁrbÂl, f¢nybûl.
A mindens¢gnek k´zep¢bûl.

*

Csontot keres a csont,
csontra vÀgyik,
a maradandÂt keresi, a mÀsvilÀgit.

*

CÀpa-keskeny felhûk,
mint a mÀrvÀny,
mozdulatlanok.
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JÂl vigyÀzz,
mert egy-k¢t perc
¢s a mutatÂ
ugrani fog.

Grendel Lajos

LçTOGATñK

Nem sokkal azutÀn, hogy a k¢t orszÀgr¢sz k¡l´nvÀlt, s mindk¢t orszÀg szuverenitÀsÀt
elismerte a k¡lf´ld, hÁre kelt, hogy lÀtogatÂk jÀrnak a vÀrosban hÀzrÂl hÀzra, s elbe-
sz¢lgetnek az ÀllampolgÀrokkal a j´vûj¡krûl. Az Ãj Àllam irÀnti lojalitÀsuk m¢rt¢k¢t
prÂbÀljÀk meg kipuhatolni, mintegy utÂlag pÂtolva az elmaradt n¢pszavazÀst a k¡-
l´nvÀlÀsrÂl. A lÀtogatÂkrÂl elûsz´r a lÀnytÂl ¢rtes¡ltem, akivel egy¡tt lakom, de ¢rte-
s¡l¢semet csak azutÀn kezdtem komolyan venni, hogy azt mÀsok is megerûsÁtett¢k. A
lÀtogatÂkrÂl meglehetûsen kusza hÁrek ker¡ltek forgalomba. Mivel sem az Árott, sem
az elektromos m¢dia nem foglalkozott vel¡k, mi, akiket m¢g nem kerestek f´l, mind
a szem¢ly¡kkel, mind a mÂdszereikkel kapcsolatban mendemondÀkra ¢s talÀlgatÀ-
sokra hagyatkoztunk. Az egymÀsnak olykor ellentmondÂ hÁrekbûl azt prÂbÀltuk meg
kiszürni, ami k´z´s benn¡k.

Minden forrÀs megerûsÁtette p¢ldÀul, hogy hÀrman vannak: k¢t f¢rfi ¢s egy nû.
M¢g nem idûsek, de mÀr nem is fiatalok. Udvariasak ¢s kedvesek, de az¢rt nem tanÀ-
csos ujjat hÃzni vel¡k. Nem tartoznak sem a rendûrs¢g, sem a katonasÀg k´tel¢k¢be,
s nem is a kormÀnyhivatalnak dolgoznak. Valamilyen befolyÀsos civil szervezetet k¢p-
viselnek, amely ¢lvezi a kormÀny, a rendûrs¢g ¢s a hadsereg bizalmÀt. Nagyr¢szt nap-
pal keresik f´l az ÀllampolgÀrokat, s akit nem talÀlnak otthon, ahhoz ¢jjel cs´ngetnek
be. Elûzetes megbesz¢l¢s vagy ¢rtesÁt¢s n¢lk¡l, vÀratlanul ¢rkeznek. Mindenkitûl meg-
k¢rdezik, nem j´ttek-e alkalmatlan idûpontban. TovÀbbi k¢rd¢seik is egyszerüek ¢s
c¢lrat´rûk. A nyugdÁjasoktÂl meg szoktÀk k¢rdezni, hogy szeretn¢k-e, ha a kormÀny
emeln¢ a nyugdÁjukat. A vasutasoktÂl, hogy szeretn¢k-e, ha korszerüsÁten¢k a vasÃt-
hÀlÂzatot. A fiatal hÀzasoktÂl, hogy szeretn¢nek-e sajÀt lakÀshoz jutni. Mindenki testre
szabott k¢rd¢seket kap tûl¡k. Csak azt nem k¢rdezik meg, szeretn¢nek-e az Àllam pol-
gÀrai maradni. Az erre vonatkozÂ ÀllÀspontjukat a mÀs k¢rd¢sekre adott vÀlaszokbÂl
szürik le. JÂ szÀnd¢kukat azzal is szeretik kifejez¢sre juttatni, hogy mindenhovÀ visz-
nek valami ajÀnd¢kot. Egy nyugdÁjas ´zvegyasszony p¢ldÀul vasalÂt kapott tûl¡k.

Mint minden tisztess¢ges ÀllampolgÀr, a demokratikus vÀltozÀsokat ¢n is kit´rû
´r´mmel fogadtam. A demokratikus, civil szervezetek tev¢kenys¢g¢t mindig helyesel-
tem ¢s elismertem, s amikor a lÀtogatÂkrÂl ¢rkezû hÁrek kezdt¢k behÀlÂzni a vÀrost,
csupÀn egyetlen k¢rd¢s nyugtalanÁtott: mit fognak k¢rdezni tûlem? Van ÀllÀsom, van
lakÀsom, van szem¢lyautÂm.

ä Idegesnek lÀtszol ä ÀllapÁtotta meg a lÀny, akivel egy¡tt ¢lek.
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