
¢ledni kezd a hallgatag s´t¢t szem
mintha valaki lassan Àt´lelne
mintha sÃgna k¢tes szÂt is f¡lembe
szobrod-e vagy te nem tudom ki sÃgja
hogy Ãjra Ãjra Ãjra
azt ¢rdemes csak ami m¢rhetetlen
¢s ott van meleg csak ahol mi ketten
a nap kit¢p gy´trelmes ¢jszakÀdbÂl
megfordulok l¢p¡nk lÀngba a lÀngbÂl
rokon izzÀsban a vÀgyak s a formÀk
visszaragyogsz rÀm visszaragyogok rÀd
ez mÀr az egy¡ttl¢tez¢s
ez mÀr az egy¡ttl¢tez¢sbemÀrtja
forrÂ szÁv¡nket az idûvilÀgba

BertÂk LÀszlÂ

TOJçSPOR

A kukacok megosztoztak az
ÁrÂkon, a tÀblÀkra
f´lÁrtÀk, hogy kijÀrat, a levegût
beszappanoztÀk, minden
Ãgy ment, ahogy a halott
hÃsban szokÀs, akinek a
magas, hosszu hajÃ jutott,
valamivel k´nnyebben tekergett,
mint aki a kicsi
szakÀllast aprÂzta, vagy a
k´pc´s kopaszban szlalomozott, mivel
mindnyÀjan vÁzszintesen, s a
f¡l¢tûl a farkÀig, azazhogy
a combok, a lÀbszÀr, m¢g a
h¡velykujj laposa is
beleszÀmÁtott, csak azt nem
¢rtett¢k, mi¢rt van annyi
tojÀspor az agyban, vasszeg a
szÁvben, ricinus a belekben, s
mi¢rt, hogy ezek
gyorsabban szÀradnak, alig jut
idû a foszlÂ bûrt (bûrk¢t)
zabÀlni, holott
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abban a tinta, abban az
elektromossÀg, a kÁgyÂzÂ galaxisok,
a tejutak, a f¢ny eml¢ke, s ha
elv¢gezte a dolgÀt, akkor egy
kukac is olvasna,
nem?

KERºLGETED

Deszkatavasz. Meztelen fenekü
gyerek les be a lyukon. Egy nû
ruhÀkat tereget. Nyitott
koporsÂban viszik a halottat. G´r´g-
keleti papok a mandulafÀk. SÁr a
fakÀd. Valahol
verik az asztalt. Ennyi. R¢g volt,
amikor megilletûdt¢l. Amikor
azt k¢pzelted, hogy
neked kell berendezned a
ravatalozÂt. Ha a
kerÁt¢shez ¢rinted a melled,
megszÂlal a harang. Tudod, hogy
most szegezik rÀ a fedel¢t.
¹r¡lnek? OrdÁtoznak? Holnap
benne lesz az ÃjsÀgokban. Mint a
koporsÂszegek, sÀrgÀllnak a
nÀrciszok. Egy facsemete, amit
ûsszel ¡ltett¢l, elment a t¢llel.
Nagyot ¡tsz a meglazult
karÂra. Egyengeted a f´lÀsott
f´ldet. K´veket raksz egy
lÀdÀba. Ker¡lgeted, mint
kutya a sÁreml¢ket.
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K°T Ný

Homokot visznek az utcÀn. K¢t nû.
Karonfogva. Az egyik
magabiztosan, kicsit elûbbre. A mÀsik
mintha el akarna bÃjni a tÀrsa
vÀlla m´g¢. Valaki
leejti a szÀjÀt. Egyszerre
n¢znek hÀtra. A pillanat
mintha az elûzû volna. Ugatni
kezd egy kutya, de mÀr
¡tik is. Hallani, ahogy
f´lrobban a
gombostüraktÀr, holott
reggel Âta kapar a torkod, s az utcai
villany is ¢g mÀr. Galambok
f´trik a pÀrkÀnyt, csipkedik egymÀs
f¡le t´v¢t. Hullik a
b´rt´nudvar. K¢t gombostüfej
k´z´tt j´n fel az ¢gi
homokostÀl. LÀtni benne
Neil Armstrong lÀba nyomÀt. A dolgokat
akkor kellene a hely¡kre tenni, amikor
ott vannak. Mit mondjak? K¢t nû
a Holdon. Boldogok. S izgatÂan
sz¢pek.

KÀntor P¢ter

   MEKHANIK SUSHKOVVAL   
A VALAHANYADIK ISM°TL°SBEN

1997. mÀjus elsej¢n
este felvonulok a szokÀsos Ãtvonalamon,
a Duna-parton, a pesti oldalon,
¢ljen mÀjus elseje! ä recsegi bennem
egy r¢gi gramofonlemez, aztÀn elakad,
¢s csend lesz, jÂl kil¢pek, allons enfants,
ne maradjak le Mekhanik Sushkov m´g´tt,
Mekhanik Sushkov k¢t uszÀlyt tol maga elûtt a vizen,
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