
Közkatonák
Jegyezd meg: ugyanolyan közkatonája
vagy a seregemnek, mint a valódi
közkatonák, mondta Mihály
arkangyal egy földről hazatért
őrző-védő angyalnak, aki
kilométereken át kormányzott
egy autót, melynek sofőrje elaludt
a volán mellett. A siker
ne zavarjon, a szabályok
rád is vonatkoznak. Szárnyakat
leadni, zuhanyozás rózsavízben,
mennybéli fogyókúra, öt évig nem
ehetsz valóságot, különben beszakad
alattad a felhő.

De aludt a sofőr felesége is
az anyósülésben, és aludt
hátul a három gyerek.
Este 11 óra volt, a férfit
egy kanyarban hagyta el
az öntudat. Ment egyenesen
tovább, föl az égbe egy
puha úton. Pedig könnyű
utak az égbe nem vezetnek.
Angyalokon lovagolt, belefúrta
az arcát szőke hajukba,
egyik hátáról a másikra pattant.

A kocsi motorja, ha nem is aludt
el, de lelassult, a kanyart bevette
a kerék, mert megpattant egy 
kövön, aztán egyenes következett,
a sofőr lába lecsúszott a gázról,
már csak harminccal mentek,
már csak hússzal, fél óra múlva
lehagyta őket egy bicikli, egy
óra múlva egy macska,
két óra múlva egy csiga.

Gyógyító álom borult rájuk,
pár kilométerre jártak már
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11-kor is a háztól, hajnalodott,
mikor be kellett volna
kanyarodniuk a földútra.
Épp ott fulladt le a motor.

A felkelő nap először 
a gyerekeket ébresztette,
kiszálltak a kocsiból, és a
hazai mezőn szedtek egy
csokor virágot, azt tették oda
anyjuk ölébe reggel 6-kor.
A házból egy pohár tejet
hozott az apának a nagylány.

A csoda vitathatatlan ténye
nem jelentett személyes sikert
a kivitelező őrangyalnak. A közös
reggelizőasztalnál őneki is
szótlanul kellett kanalaznia
a felhőpudingot, a napfény
sárga méze, olaja és bora
mindegyikük ételét megízesítette,
mindegyikük poharába jutott,
mindegyikük homlokát megkenhette.
Aztán az éjszakai műszak
aludni dőlt.

Földárnyék
— Hogy történt?

— Tegnap este még kint sétált a folyosón.
— De fél éve nem járt már templomba.

— A gyerekei minden nap látogatták.
— Ez vár mindannyiunkra.

— Gondolja? Szerintem nem.
— A halhatatlanság is csak a halál után jön.

— Nem úgy értem. A halál mindenkinek más.
— A mi képünkre készült, mint egy foglenyomat?

— Talán. Nem tudom. Ő már tudja.
— Nem tudja. Szerintem nem tudja. Ami tudással szerezhető, ittmaradt
a fejében. És a feje már nincs.

— Ott van a párnán. Felkötött állal. Lefogott szemmel.
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— De a gondolathálók, lélekkapcsolatok, tudásrögök és -csoportok most
esnek szét egyre egyszerűbb anyagokra. Még a folyosón is érezni a bűzt.

— Eh, hiszen már rég elvitték.
— Akkor mi ez a szag?

— Ott jön is valaki!
— De csúnya! Mért maradt itt? Tényleg nagyon hasonlít rá.

— Hé, álljon meg! Ki engedte be a házba?
— Jobb nem kiabálni vele.

— Végül is ez egy gyilkos, nem?
— Teljesen ártalmatlan. Mint a fullánkja vesztett méh.

— De az nem is marad életben.
— Ő viszont nem is élt soha.

— Megyek, letakarom a tükröt.

A föld árnyéka messzire vetül
a világűrbe. Hideg lepedők
lengenek két képzeletbeli pont
között, egy kifeszített zsinóron.
Hideg és fekete lepedők, mert
nem hull rájuk sohase napfény.
Ezekbe a lepedőkbe burkolódzik,
aki az öröklétre szomjas.
Ebben a sötétben sodródik,
akinek a semmire jött étvágya.
Ezt a zsinórt veszi mértéknek,
aki már elfeledkezett
a jóról és a rosszról.
Ide süt be lopott fényével
a hold, ha nagyon kíváncsi
a jövőjére, vagy épp
bele akar nézni a múltjába.

A túlviláglenyomat
A meg nem írt versek
kiömlenek a számon, mint a vér
foghúzás után,
be se gyógyul a seb,
és máris ott az új ötlet,
de rosszkor — vér megint.
32 fogam sose volt,
mert előbb húztak ki
kettőt, mint hogy az
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utolsó 4 kijött volna.
A szám kicsi,
nem fértek el.
A túlvilág kicsi,
nem fér el benne
minden. Kibuggyan
ezen a világon.
Minden szóba, a jelentése
előtt, csöppen egy kis
túlvilág, mint a selyem-
cukorba a töltelék.
A szavaktól túlvilág-
nyomos lesz az ész,
szellemmé lobban.
A mondatoktól túlvilág-
nyomos lesz a szellem,
lélekké lobban.
A szövegtől túlvilág-
nyomos lesz a lélek,
emberré lobban,
szétesik emberekre.
A versektől túlvilág-
nyomosak lesznek az emberek,
fellobban és kialszik
bennük a kételkedés.
Fellobban és kialszik
bennük a hit.
Fellobban és kialszik
bennük a túlvilág.
Fellobbannak és
kialszanak, nem
jutnak el a hitig.
Nem jutnak el a
túlvilágig. Nem jutnak
el a határig, ahonnan
Istennek nevezik
a nemlétet. Nem
jutnak el a határig, 
ahonnan túlvilágnak
nevezik Istent.
Nem jutnak el a határig,
ahonnan világnak
nevezik a túlvilágot.
Isten nem ember formájú,
mert nem test.
Isten nem gép formájú,
mert nem kell energia
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a működtetéséhez,
a működése nem
írható le.
Isten nem táj formájú,
mert nem járható be,
nem látható át.
Isten nem idő formájú,
mert nincs jelen, nem
fut a vég felé, nem
jön a kezdet felől.
A meg nem írt bibliák
kiömlenek a történelemből,
mint a vér az igazságos
és igazságtalan döntések után.

semmiért
magamra maradtam: múltamat megloptam
itt hever mellettem kiterítve holtan
lelkembe falazva égnek a keresztek
választásom ennyi: Júdás vagy eretnek

a semmiért kellett hazudni és csalni
maradtunk tavaszból kiköszönő talmi
s foszlik a becsület miként a képzelet
mint magánhangzókról a lecsalt ékezet

törékeny maradtál
törékeny maradtál mint az a 
tengerhomokkal töltött üvegpohár
sokévnyi némaság hajlik föléd
— alig olvasható levelek mélyére menekülsz
ahol már csak magaddal perelhetsz
de érinthetetlen maradtál
mint a kiürített lakás csöndje
s bennem feketén vesztegelsz
mint kivágott fa kérgén a repedés

OLÁH ANDRÁS
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