
melyre nem irányítod rá a figyelmed
kirekesztő szereteteddel.
8 Itt élünk a világ közepén
az édenkertbe zárva,
egyetlen szál búza ing
a fejünk fölött, magasság
alattunk, mi vagyunk a mélység.
9 Hadd halljam, mit szól
az Úristen. Megtagadja a jót,
és földünk is megtermi gyümölcsét.

ez abban a
kiskocsmában történt a
Duna-parton pont szemben a
betonfallal nem tudom melyik
utca sarkán állt ez a kiskocsma
ahová bementünk akkor
tél volt esteledett a szerb
templom felől érkeztünk
ahová előzőleg halkan beosontunk és
a karzatról figyeltük lélegzet
visszafojtva a bensőséges liturgiát és
akkor először voltam igazi olajos padlós
kiskocsmában mint ahogy
szerb templomban is és
már nem tudom mit rendeltél nekünk de
álltunk háttal a pultnak vagy féloldalt és
vártuk hogy jöjjön az a valami amikor
egyszer csak hirtelen megkérdezted hogy
tudom-e mit mondott Jézus a keresztfán
mire én rávágtam hogy
’eloi eloi lamma sabakhtani’ és
fogalmam sem volt honnan tudom
honnan jön ez a tudás hogy
juthatott eszembe hogy kerül ide
ebbe a félhomályos reménytelen
kiskocsmába és ráadásul ezen a
nyelven és láttam a te arcodon is a
meglepetés döbbenetét közben 
arra gondoltam hogy inkább
jól el kellett volna téged
küldenem valami egészen

DOBAI LILI

344

Eleje:Layout 1  2012.04.12.  12:14  Page 344



más éghajlatra tájra
mindenesetre jó messzire hogy
miért is vizsgáztatsz te engem
éppen így itt és egyáltalán de
ehelyett mint jókislány csak
válaszoltam és nem is értettem mi
értelme ennek amikor sejtettem
hogy egészen mást 
akarsz
tőlem

Szenteste
halt meg apám és
most meg itt állok szilveszter előtt egy
nappal a temetéseden itt állunk
egy csoportban a gimis osztálytársak akik
most lehajtott fejjel zavartan
zavarban egymás mellett fázósan kicsit
feketében persze nagyon feketében és
engem is megtalált a hír ami
elhozott ide erre a helyre ahol még
sosem voltam pedig a városban majd’
húsz évig róttam az utcákat és
a parti sétányt főként és dicsér a
gyászbeszéd mintegy példa
voltál kitartás erő másoknak
szálfa és útmutatás segítség és
megmentő a mosolyoddal
együtt amit hirtelen egyik
pillanatról a másikra elvittél
erről a térfélről a másikra vagy
lentről fölfelé nézem a
gesztenyefák csupasz ágai
hogyan írják a szomorúság 
jeleit az égre fakó szomorúságunkat
rajzolják ki a felhőkre hallom a
beszédet de nekem csak az a sok
négyszázméter jut eszembe
jár a fejemben amit egy
fiatal lánnyal futottam róttam
körbe-körbe a nyárfákkal az egyik
a lelátóval a másik oldalon
szegélyezett salakpályán és csak
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futottunk futottunk körbe-körbe és a
szokásos bemelegítő körökön kívül
nekünk mindig jutott egy-két
büntetőkör is mert
hogy valami rendetlenkedést — nagyszájúság
visszabeszélés úgynevezett szájalás
túláradó öröm kis viháncolás
tiltott lepihenés két kifulladás között —
mindig sikerült belevinnünk de
még edzés után is a kosárpályán a
betonon futottunk ziccereket
dobálva hol jobbról balra hol balról
jobbra körbe-körbe futottunk még
büntetésből ráadásként te
dobtad a legjobb büntetőket egy
kézzel hipp-hopp csont nélkül
beletalált a labda a kosárba és
most hiába is mondja valaki egy
férfihang nagyon szépen ezt a
beszédet nem tudok meghatódni mert
futunk a pályán tovább süt a nap
körbe-körbe zizegnek a nyárfalevelek
morzsolódik a salak a lábunk alatt
összenézünk és csak nevetünk
semmiségeken viháncolunk ahogy csak
kamaszlányok szoktak tudnak és nem
hiszem el hogy ez elmúlt mert
áttör a jelenbe áttöri a jelent és
amikor felhangzik az utolsó zene és
a koszorúkat rakják látom
ahogy kézen fogva átvezet az 
angyalod téged de azt már nem
hallom hogy mit
válaszolsz arra a kérdésre hogy
mit szerettél a legjobban
itt
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