
cs´ndesen gyürüzik parttalansÀgÀban
elûtte ¢s m´g´tte ¢s alatta ¢s
nemsokÀ (egy k´nnyü loccsanÀs) f´l´tte
is
i s(hogy
a legtriviÀlisabb k¢pletess¢ggel ¢rz¢keltess¡k
azt a mindennapos trivialitÀst amely
egyed¡l csak az û szÀmÀra lesz
egyetlenegyszeri sohamegnemism¢telhetû
vilÀgszenzÀciÂ)

AMI

Amerre csak lÀtsz
m¢g vÀltig tart a vak tÀnc
s te itt botorkÀlsz ¡gyetlen s ¡gytelen
holott ugye
akinek mÀr nincs ¡gye
s elege van a rosszbÂl ¢s a jÂbÂl
jobb hogyha jÂkor
okosan sz¢pen ¢pen
¢ri el
azt ami
el¢ri

KÀntor P¢ter

A BUSZ MEGçLL

A busz megÀll, s te leszÀllsz, ´regem.
Mi m¢g utazunk egy kicsit tovÀbb.
KibÀmulunk az ablakon, fecsegve
harapjuk a levegût, mÃlatjuk a mÀt.
De t¢ged mÀr nem tarthat vissza semmi sem.
A busz megÀll, s te leszÀllsz, ´regem.
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Ki ¢rti ezt? Cs´ndbe fullad a zaj,
¢s holtak sora a f´ldbûl kinû.
Beborul, ragyog ä ´sszevissza kotta.
Majd kialakul. Elrendezi az idû.
M¢g pÀr l¢p¢s, ¢s aztÀn nem lesz semmi baj.
Inog a lÀbad alatt a talaj.

ºres Ãt, poros Ãt, szeg¢lytelen...
Hadd ¢rintse az arcom a kezed.
TovÀbb mÀr nem mehetek veled egy¡tt,
tovÀbb a te utad innen mÀr nem vezet.
Marad, ami marad belûled majd velem.
A busz megÀll, s te leszÀllsz, ´regem.

Egyszer r¢gen, augusztus k´zep¢n
hÀrom napig zuhogott az esû,
s a csÂnak aljÀn vÁzbe fÃlt az Âra.
EzerkilencszÀznegyven´t volt a tetû.
Sz¢p volt. A munka. Az emberek. A rem¢ny.
KocsolÀd. °jszakai fÀklyaf¢ny.

UTOLSñ °JSZAKçD

TalÀn ez az utolsÂ ¢jszakÀd.
ElmÃlt ¢jf¢l, elmÃlt anyÀd, apÀd,
elmÃlt a nûv¢red is, mind a kettû.
A fiad felnûtt.
S a feles¢ged?
Elhagy? Elhagyod? Nem is ¢rted.
Ker¡lgeted az ürt.
Az infÃziÂs ¡veg mÀr ki¡r¡lt,
mÀr megkaptad a k¢t literedet,
t´bb nem jÀr, nem lesz, t´bb nem lehet.
Ne is legyen, ugye? Ne is legyen!
Alszol, kÀbÁtÂszertûl kÀbÀn, s¡keten.
A szomsz¢d elfordul. Nem n¢z rÀd senki
a 304-esben. M¢gis lÀtszol,
a s´t¢tben is. Ecce homo.
A bal lÀbfejed lelÂg az ÀgyrÂl.
M¢sz elfel¢, mint sÁnen kattogÂ vonat.
El¢g volt ebbûl itt, sok is ennyi!
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N¢ha megmozdÁtod k¢t sovÀny karodat,
de eszedbe se jut integetni.
Nem is tudnÀl; csuklÂdnÀl lek´t´zve a kezed,
k¡l´nben m¢g lemÀsznÀl ¢s elindulnÀl haza,
¢s meghalnÀl... HÀt igen, ´regem.
MÀr levett¢k rÂlad a pizsamÀt,
egy k´nnyü feh¢r inget hÃztak helyette rÀd,
talÀn ez az utolsÂ ¢jszakÀd.
Ne legyen neh¢z! °s hosszÃ se legyen.

Hajnali f¢l egy. Befejezem.

A TEMET°S UTçN

A temet¢s utÀn mi hazaj´tt¡nk,
te pedig kint maradtÀl egyed¡l,
mint aki egyre m¢lyebb Àlomba mer¡l,
a MancikÀm ¢s az ¹r´kk¢ veled
feliratok k´zt, valamilyen GyulÀm mellett,
a csÃnya k´vekkel zsÃfolt homokos f´ldben,
a lÀbad, a karod, a kezed.
°gett¡nk volna el ¢s szÂrtunk volna sz¢t?
Kerest¡nk volna valami jobb helyet?
Mindegy mÀr, mindegy. Olyan mindegy.
Nincs ott mÀr belûled semmi fontos,
csak a lÀbad, a karod, a kezed.

Nem tudom, mit tehett¡nk volna,
amikor rÀd lapÀtoltÀk a f´ldet sebesen,
¢s elment¡nk enni, inni a Szerecsen
utcÀba, de te nem voltÀl vel¡nk.
Menj¡nk m¢g ki a Szigetre, menj¡nk.
VasÀrnap volt, cs´ndes, ¡res a jÀrda,
¢s bedobtam a Margit hÁdrÂl a DunÀba
az egyetlen kalapomat,
¢s n¢zt¡k, ahogy viszi a vÁz, viszi,
¢s sz¢pen s¡t´tt a nap, az is valami.
Hagyni kell, hagyni. Nem fÀj neked.
S az eny¢szetre hagytuk a testedet.
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