
PARTI NAGY LAJOS

Csoda tudja, minek a hasonlata. Az egész... olyan furcsa. Ki
vettem a normális méretűnek negyedét alig kitevő tojást, keres
tem volna helyet számára, hogya Totyi rajta ülhessen... de mi
értelme volna annak? Történt pedig mindez az ötödik évforduló
ján. Öt éve került ide.

Lassan az évfordulók is fakulgatnak, ami számít, a tényleges
élet. Persze, megtűzdelve kicsit az évfordulókkal, kinek-kinek a
maga ünnepeivel. De...

Hát nem is tudom, az emlékeimből mondtam ezt, vagy az
emlékeimről. Valahogy így van ez:

- eleinte az ember azt gondolja, elmesélhetők az emlékei,
- aztán mondja, mondja...
- és végül róluk mondott csak valamit. Az ő emlékeiről.

Már nem is annyira valaminek az emlékezetére csupán.
Remélem, nem "nagyralátás", ha úgy gondolom: még így él-

tethető valami a legjobban. Magunkat is éltetjük ezzel.
Hát gondolom, a Totyival is. A többiekkel. Szuszival, majd, ha

igaz, a Mackóval.
De most dologra. Vissza Sherlock Holmes "visszaelemző

sakkrejtélyeihez". Nagyon szeretem ezt a munkámat. Végzését
ezért is szakítottam meg nyugodt szívvel, hogy ennek a bensőbb

feladatnak, a bíztatást megköszönve, eleget tegyek.
Na most akkor az ilyen bíztatások meg... olyasmik, mint hogy

én vigyázok, nem lépek rá a Totyira, mikor a repülésével baj
van. Ez, hogy én írjak megint ilyesmit, jól ki lett bíztatva, jól ki
lett találva. Holott - tréfás a nyelv - minden szó igaz. Az meg,
amit mondani akarunk, már nem a szó.

Krétarajz
Állnak
valami murván,
két alak,
temetkezési kréta,
váll-vállanak,
nyúlnak hatalmas,
egyik iszik, dohányzik,
a másik lány,
fa vagy szarvas.
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Képpár
Elnézem őt és magamat,
ahogy magában ül velem,
furcsa képpár a maga matt
barnáiában, egy műterem

hátterébó1 a kirakat,
századvég, szinpad, jégverem
rivaldájára kirakott
két ismerős és idegen,
hisz több közöm nincs semmivel
hozzám, mint hozzá, két alak
várja, hogy ölébe vegyen,
hogy egyikük a másikat,
de nincsen túl a kereten
s pózba vágják magányukat.

Drótváz zöld
A nézésed még szétragyag,
még szétgurul a sóhaj,
kopogásod még én vagyok,
kórházruhád, hűs lazlapod,
a mankó és a hónalj,
a távolságot itt hozom
egy kockasajtnyi rádióban,
de mozog lábam, két kezem,
beszélek, tehát vétkezem,
hol tér van és idő van,
s hiába ráz a zokogás,
ha tovább élek nálad,
hisz evilágon semmimás
nem fogja, mert a semmi: más,
nem fogja vers halálod.
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