
nie hozzÀ, meg kell fognia a fej¢t, muszÀj! ä mert az Ãtt´rû ahol tud, segÁt, a tÀborvezetû
meg plÀne, nem kellett volna annyit zabÀlnia, nem kellett volna megennie a sajÀt fûzt-
j¢t! ä persze, azt az ember mindig megeszi. Akkorra mÀr alattomos tÀmadÀsba len-
d¡ltek a szagok, a bÀrÂ k¢nyszerÁtette arcizmait, hogy ne fintorogjon, ne vegye ¢szre
a rajok szerint alakzatba sorakozÂ KarikÀs Frigyes ött´rûcsapat, hogy mennyire un-
dorodik a pufÂktÂl, m¢g szerencse a bajban, hogy nem f¢nyes nappal t´rt¢nt mindez,
csak a k´zelebb ÀllÂk lÀthattÀk. Kezdeni k¢ne a diverzÀns ¡ld´z¢s¢t (egy felsûst mÀr
be´lt´ztettek ellens¢ges k¢mnek, s az erdûben vÀrta, hogy annak rendje-mÂdja szerint
elkapjÀk), ez meg itt okÀdik. Ha m¢g csak okÀdna... ä a bÀrÂ ¢rz¢keny orra alig ¢sz-
revehetûen remegni kezdett. Hagyd mÀr abba... ä gondolta inger¡lten. Hirtelen met-
szû tisztasÀgÃ k¢p vetÁtûd´tt a koponyÀja belsû falÀra: a megfulladt ´ccseit lÀtta, az û
Àrtatlan ´ccseit, akiket meg´lt az alattomos sz¢ngÀz. Arcukra a legutolsÂ mÀsodperc-
ben angyali b¢ke ter¡lt, de elûtte ûk is kiadtak magukbÂl mindent, alul-fel¡l. A legki-
sebb akkora lehetne most, mint ez a pufÂk, gondolta, s a haragja enyh¡lt valamicsk¢t.

A k´v¢r kisfiÃ sÁrt, nem ¢rtette, hovÀ sodorja a minden porcikÀjÀban hullÀmzÂ lÀ-
vafolyam, rohant vele, s ha lehetett, elûle, k¢ts¢gbeesetten. Hirtelen meg¢rezte a vÀl-
lÀn tÀborparancsnoka forrÂ, erûs tenyer¢t, annyira jÂlesett, hogy most mÀr emiatt sÁrt.
BÁrÂ tanÀr Ãr elvezette a csapatot, magukra maradtak az ¢jszakÀban ûk ketten, a bÀrÂ
meg a k´v¢r kisfiÃ, olyan testi k´zels¢gben, amilyenbe csak rokonok vagy szerelmesek
ker¡lnek. çt´lelt! a bÀrÂ Àt´lelt! ä gondolta lankadÂn, s egy pillanatra elvesztette az
eszm¢let¢t.

SajÂ LÀszlÂ

KOSZTOLçNYI HAJNALI R°SZEGS°GE

RÀmadtad ezt a rÁmk¢nyszerzubbonyt.
ºl´k itt az ¢jben, mint a hibbant,
¡res papÁr elûtt. Unom az eg¢szet.
Abbahagyom a àmunkÀtÊ.
Lefek¡dni nem merek,
mert Ãgy maradok.
InkÀbb
megiszom a marad¢k
pÀlinkÀt.
R¢szeg akarok lenni, r¢szeg.
K´r¡l´ttem egy vÀros szendereg.
Az emberek
tÀtott szÀjjal fekszenek,
ves¢j¡kbe lÀtok, beleikbe.
ögy n¢zek feleimre,
mint holtakra. Mindenkit utÀlok.
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Magamban bÁztam eleinte,
s k¢sûbb is. Most itt Àllok
az ablakban, mint egy filmkocka,
mint egy hulla, kimerevÁtve.
ºres, kihalt a Logodi utca.
Nem jÀr erre egy l¢lek, se isten.
Eln¢zem, amint a garÀzda
bet´r egy Ãjgazdag garage-ba.

Ha lezuhanok
a f´ldbe
(meg¡t´tted
magad, fiam?),
megn¢zem, mi van
ott,
halott
sz´rnyek,
halok
sz´rnyet,
jÀtszottam a halÀllal, s û nyert.
Vagyok kupacnyi hÀnyad¢k,
hol isten ¢pp
a trÂnra l¢p,
´sszerondÁtva a szûnyeg.
Ki gyÀrtottam annyi hasonlatot,
mÀr az anyÀmra sem hasonlitok.
K´r¢mgyülnek szeliden
a csillagok,
n¢mÀn
f´l¢mhajol egyetlen t¢mÀm,
a halÀl
(az isten),
ki v¢gre rÀm talÀlt
a porban, itt lenn
(de jÂ! temetûin fü, k´v¢r!),
a Logodi utca k´v¢n
kiterÁtve,
mint boncasztalon.
Mi¢rt ne legyek?
Belepnek a legyek.
Harmadnapra f´ltÀmad a szagom.

SzÀjtÀtva fek¡dtem,
s a r¢m¡lettûl rekedten,
mintha Àlmomban, a mennyei emeletekre
f´l-f´lkiabÀltam,
a f´ldbe bÀl van, mindenesetre bÀl van,
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¡v´lt´tte bennem egy fals hang,
csak most kezdûdik a farsang,
Vit¢z MihÀly, komÀm,
Szent MihÀly lovÀn
a karnevÀlra
menj¡nk le hÀrman,
szÂlok Estinek,
te leprÀs leszel, û kolerÀs, ¢n pestises,
a halottak ¢l¢n
a kolompot
a halÀl rÀzza,
s mind, ki ¢l m¢g,
sok sunyi f¢l¢nk,
bÀmul a bolondot
mÁmelû csontvÀzra,
ki k´rbetekint
a k´rmeneten, kacsint
¢s szÀmol: semmi meg semmi az annyi, mint...
Ti is meg fogtok halni, mind.

Visz a menet, anyÀm, megyek utÀnad,
Karinthy, k´vetni fogsz, gyÀva f¢reg, utÀllak,
nem gyürt le az agydaganat,
aztÀn m¢gis hagytad magad.
Hogy itt mennyi dÁsz magyar van,
¢s mindegyik dÁszmagyarban,
ennek gyomrÀn Àt¡t a fek¢lye,
j´n maga az ´rd´g, szarva a fej¢ke,
Â, az est¢ly, nemde, pompÀs,
egymÀsnak esik hÃs ¢s csontvÀz,
ez itt meghalt meghül¢sben,
amaz v¢gelgyeng¡l¢sben,
ez pedig, sz¢lkakas
jelmez¢ben Ágy maradt
mozdulatlan sz¢l¡t¢sben,
azzal vonat v¢gzett,
nem infarktus,
ezt a holtat nemi aktus
k´zben ¢rte a v¢gzet,
hajnalra mÀr mindenki r¢szeg,
nemsokÀra f´lj´n a nap,
a s´t¢tben csak a prot¢zisek vilÀgÁtanak,
a toilette-en a halÀl okÀd.
Nem tudjuk a halÀl okÀt.

964 ã SajÂ LÀszlÂ: KosztolÀnyi hajnali r¢szegs¢ge



¹r´k vilÀgossÀg,
f¢nyes reggel,
oszolni kezd a vend¢gsereg lenn,
mÀr v¢ge van a bÀlnak,
a kukacok (aki bÃjt, aki nem) nekilÀtnak,
marad¢kokat zabÀlnak.
SÁri csendben
lassan ¢n is oszolni kezdek.
PatkÀny surran a bÀlterembe,
s miutÀn minden hÃst lerÀgott,
elszopogat egy g¢gerÀkot.

Meghal az isten, ha meghalok.
Az ¢j bÀrsonypÀrnÀjÀn f´lragyog
megannyi kit¡ntet¢se,
a csillagok,
s a sz¡rk¡let verm¢be
utÀna dobjÀk
r¢szeg temetûszolgÀk,
a hajnalok.

Ha meghalok, meghal az isten.
M¢gis csak egy nagy ismeretlen.

DÀniel Anna

  HçRMAS K°P: BENEDEK ELEK,  
BENEDEK MARCELL, LUKçCS GY¹RGY

Kisbacon
A csoportk¢p k´zel szÀz¢ves. A szereplûk k´z´tt a k¢t kamasz a legidûsebb, Gyuri (Lu-
kÀcs Gy´rgy) trÂnuson ¡l, fej¢n korona. AZ °SZ TRñNFOSZTçSA ä ´tlik fel Âhatatlanul
az emberben a hÁres k´nyvcÁm. LÀbÀnÀl Marci (Benedek Marcell) kuporog. Az ural-
kodÂ mellett szÀrnyas angyalnak ́ lt´z´tt csitri. A kisgyerekek k´z´tt a tÀvolba pillantÂ
madonnaarcÃ leÀny, Benedek MÀria idûvel anyai nagybÀtyÀm feles¢ge lesz. A szÁnjÀt-
szÀs gyakori szÂrakozÀs Benedek Elek kisbaconi hÀzÀban. A tÀgas hÀz ä f¡rdûszoba is
van benne ä fûk¢nt a nagy sikerü MAGYAR MESE- °S MONDAVILçG szerzûi j´vedelm¢bûl
¢p¡lt az ÁrÂ sz¡lûfalujÀban, ahol lÂfûsz¢kely ûsei hadban szolgÀltÀk a kirÀlyt, nagyapja
huszonn¢gy, apja tizenk¢t esztendeig, s ¢vszÀzadok Âta itt müvelt¢k f´ldj¡ket.

Benedek Elek ¢lete sorÀn mindv¢gig mÀsodrendü ÁrÂnak tartotta magÀt, keserüs¢g
n¢lk¡l. A kiemelkedû tehets¢g lehetûs¢g¢t hat gyermeke k´z¡l a legidûsebben, Mar-
cellben lÀtta. F´ldmÁves ûsei szorgalmÀra vallÂ buzgalommal ontotta eszm¢nyÁtûhaj-
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