
GYŐRFFY ÁKOS Monolit
"Ez se végleges."

In memoriam P. J.

A holdsütésben írnokok. Tűnődve

úszó madarak. Én árva szörny. Itt van
minden, mi enyém s nem enyém. Itt
patakzik minden az arcomon.

A fényérzékeny levegóven csukott
szemhéjak. Különben csak az órák
ketyegnek. Forog belűl az óraszerkezet.
Lezárt vagy, mint a kárhozat.

Tovább nem ámitom magam. Lehet,
hogy megfojtottalak a puszta két
kezemmel. Csupán a testem kényszere.

Köröskó"rú1 a félelem zátonyai ragyognak.
Mint kisfiuk szíve a tengerparton.
Ahogyan a tenger az összetört
szentségtartóban.

És szél támad. Mintha szegeket ráztak
volna. Nem gondoltak a rozsakertre,
és elkövették, amit nem szabad. A
szivűket a moslék elkeverte.

Kimondhatatlan jól van, ami van.
Tüzet fog messze pár vitorla. Tűz és
ganaj.

Feljött a nap. Valamikor a paradicsom
állt itt. Úgy élünk itten, mint a barmok.
Nem hiszek semmiben. Hullámverés,
hideg szél fújdogál.

Megtorpansz a kert előtt. Boldogtalan
erejü kép. Én nem tudom, honnan.
Átsietek a kihalt udvaron. Kivilágítva,
elfeledve. Reflektorfény a falakon, üresség
és márványerek.
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Valamikor azt hittem, itt vagyok.
Megindulunk egy kőrakás felé, és
fölröpül mögüle egy madár. Állt ott
egy vasgolyó is. A Kreaiúra könyörög,
leroskad, megadja magát. Minden
megállt.

Fiatal és gyönyörű börtöntöltelékek.
Szalonnaszag. Muskátliszag. Ki vagyok
fosztva. A többi kegyelem. De ez se
végleges.

Gyerekkorunkban meg kellene halnunk.
Én gyenge voltam, kevés voltam. Nincs
az a marlUlbe1yeg, nút meg ne érdeme/nék.

Valamiképpen ezért születünk a világra.
Mégis nehéz,anya, mégis nehéz. Kő, fa,
ház. Eresszétek szabadon a kutyákat. Ki
kellene, hogy szabadítsak valamit valami
alól. Mert van itt valamiféle szomjúság,
amit még senki meg nem itatott.

Holott a semmi van jelen.

Unatkozom. Az erősek hajnalban kelnek,
fát aprítanak, isznak egy korty pálinkát.
Nem mondat a mondat. Gépkocsi.
Pázsit és fogadások. Valahol rettenetes
csönd van.

A pokol térélmény. Drótvégre csomózott
madár. Akkorra már belepték a legyek.
Sírtam. Zuhogott a nvilisziní massza.
Valahol gyönyörű lányok siklóröpülésben
azt állítják, hogy jól van, ami van.

A távcsóuen lovasroham. Aztán egy
delfin szép uszása a tengeren. Ami biztos:
ilyen lehet egy kerub verdesése. Fedő

bűnnel sikerült eltakarnom az igazit.

Vaskarikára kötözött kéz. Visszafele,
visszafele: a legszebb minden teremtmény
között oldalra dó1ve készül földet érni.

867



Cédula egy
kerítésen
"A postaládában cinkefészek van.
Kérem, ne dobjanak be levelet.
Olyan küldemény amúgy sem jöhet,
amire kíváncsi lennék."

Öt álmodott
mondat
Készülök. Látom egyben, és nem mozdulok.
Itt mindenki a hegyekbe készül. Pedig hegyek
sincsenek. Amink volt, van és lesz, egyszerre
mállik szét.

Egzisztencia
Megölni azt, ami megmenthetne,
és ápolni azt, ami majd megöl.
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