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LACKFI JÁNOS

3. Sokk
„A meder szélére kapaszkodva
láttam volna felkelőben a napot.
Aranyba mártózott volna testem.
De lapos tárgyként vonszoltak el
a reggel emberei a megsértett folyó
tekintetétől minél messzebb.”

Csillében a víz
Kossuth Mihálynak

A kezem Kanadában, nagyapám levele a kezemben,
nagyapám levelében a kert, a kertben 
a régi, kimustrált csille, a csillében a víz, 
a vízben az öcséim lubickolnak alighanem,
így írja lelkesen az öreg, itt, az újvilágbeli rokonok 
kertjében semmi csille, a kert végében már
a tó kezdődik, érfagylaló krómacél geometria.
Zavaros képmásom vetődik a sík felületre, elvetélt
vágyak, kavargó szándékok, bizonytalan elhallgatások,
halogatások, találgatások, tapogatózások, nekiszökellő nagy 
lendületek a fényben és sunyi sunnyogás az árny közt,
folyvást átrendeződő portrémat a víz is 
képtelen megrajzolni. Nagyapám régi fényképarc,
fejtartás, elegáns ráncok, minden fényfolt pontos
mércényi fény, minden mokkáskanálnyi
árnyék valódi mélységből érkezik, onnan a kertben 
álló csille hozta még fel, melynek öblében szemcsés 
szénrögök helyett most öcséim csirke-teste, 
festékes csepegés helyett harsogó 
vízkristályok. Kifogástalan zománc mögött
elszánt kitartással végzett munka horpadásai,
nem rozsdálló nemes anyag. Messzire hallatszik,
amint a csille falának kondul ficánkoló öcséim 
apró talpa, rendszertelen dobolás, összevissza
kalapáló szívritmus, zeng tőle a kert, zizeg a levél
kezemben, a csille peremén átfröccsenő cseppek
végiggurulnak kezemen, a levélen, juharlombozattá
mázolják a betűket.
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Az első
Benkovics Sándornak

Ki tette fel az első kérdést?
Ember Istennek? Ember embernek?
Férfi nőnek? Nő férfinak? 
Alighanem banális volt és jelentéktelen.
„Nem láttad a kőbaltámat?”
„Hagysz egy kis mamuthúst nekem is?”
„Mikor mész már végre vadászni?”
„Hozol szép kardfogútigris-prémet?”
Kedélyes Frédi-Béni-komédia-változatban
Így néznének ki világfaggatásaink, 
Ám biztosra vehető-e, hogy a befuccsolt 
Amerikai álom felől ábrázolt háztartási csetepaték 
Koreográfiája ugyanígy működött már 
Akkor ott, a barlang mélyén?
Egyetlen kabaré volt a világ, 
S mint görbe tükörben vetített kedélyes 
Torzképen, jóízűt kacaghat ma rajta a nyárspolgár, 
Söre, pattogatott kukoricája mellett?
És ha mégsem csak mítosz az ősiség tudása?
Ha mégis minden közlés valóban mélyebbről, 
Az évszázados megfogalmazatlanság kőzetrétegei
Alól tört fel akkoriban iszonyú erővel, 
Mint lávafolyam? Ha az első ember
Első kérdéseiben mégis inkább ásványszerűen
Robbanékony líra vagy filozófia visszhangzott?
„Mivégre föld és ég?”
„Gyökér vagy ág a villám?”
„Hogy került a tóba a hold?”
„Hová lesz holt testből a lét?”
Vagy az első változat cinizmusunk
A második pátoszunk szüleménye? 
Lehet, hogy évezredes elmélkedésben
Koptatott agyunkkal, a belénk rögzült
Sémák ócskavastelepén botorkálva
El sem tudjuk képzelni, hogyan és mit
Kérdezhetett az a bizonyos első?
Hát már rákérdezni sem tudunk semmire?
Hát már magára a kérdésre sem?
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