
én voltam fiatal. Azelőtt is próbáltam nyerni. Mindig lottózom is.
Egyszer nyertem a játékgéppel húszezer forintot. Nem szoktam töb-
bet játszani, mint tízezer, de aznap elvesztettem az józan eszem.
Előző este disznóval álmodtam, tudja? Mindent elvesztettem. És,
ugye a számlák meg jönnek… Két évvel azután, hogy az uram meg-
halt, beszedtem egy doboz altatót, mert nem akartam tovább élni, és
akkor a lányomék elvitték az összes gyógyszert, meg beszéltek az or-
vossal, hogy többé ne írjon föl. És hát, ha felkötöm magam, vagy fel-
vágom az ereimet, azonnal kiderül, hogy megint öngyilkos akartam
lenni. Tudja, ezért találtam ki az egészet, hogy ne szégyenüljek meg
újra a lányomék előtt. Azt hiszem, most, hogy minden kiderült,
szóba sem állnak velem többé. Egyedül fogok meghalni.

A fiatal nyomozó együttérzéssel tekintett az öregasszonyra, aki
mereven nézett előre, amíg beszélt. Szemében nedvesség csillogott.
A rendőr szeretett volna valami kedveset mondani neki, amivel
megvigasztalja, de semmi sem jutott eszébe. Csönd kúszott a sza-
vak közé. A nyomozó fészkelődni kezdett.

— Jöjjön velem, kérem, az őrszobára, fel kell vennünk hivatalo-
san is a vallomását.

Az asszony összerezzent a hangtól, ami felszakította a hallgatás
szövetét, és ránézett a fiatal férfire.

— Mi lesz velem most?

Áldásküldő
Képzelj egy térképet
szállj fölé
tekints le a magasból
keress egy várost
gyűjts marokba
minden áldást
mit összekotorsz
az égen
morzsold el
a felhők fölött
szitáljon le
mint könnyű
nyári zápor
házra szobára
fuldokló légutakra
kettéhasított arcok
tágranyílt pupilláira

B.TÓTH KLÁRA

523

Eleje:Layout 1  2012.06.14.  13:12  Page 523



Sorslétra
Mászni egyre feljebb,
kapaszkodni fokról fokra,
nem nézni, hogy zsugorodnak
a tárgyak, ami fontos,
úgyis besűrűsödik,
pingpongasztal zöldje beépül
a növényzet klorofilljébe,
visszaépíti a természet,
benne zöldell tovább, hálója
összetartja a Földet,
nem számít már játszmák izgalma,
pulzus lüktetése, arcok lázrózsái,
nem számít, ki nyeri a meccset —
fölfelé nézni, tartani a fényirányt.

Ha visszafordulnál, látnád
tekintetek aljanincs gödrét,
az örökös viaskodást, fekete,
fehér szárnyak csapkodását,
suhogásokat és reccsenéseket,
pepita tollakból szőtt kavalkádot,
látnád a kiüresített, sóvárgó
emberedények nyitott fejtetőit,
ahogy összegyűjtik magukba
Istent — látnád a sötétedő
létrafokokat, amint behatolnak
a föld áttetsző testébe,
látnád, hogy az út lefelé is
éppolyan végtelen.
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA
Pilinszky János:
KERESZTRŐL KERESZTRE
Válogatás Pilinszky János cikkei ből és esszéiből, melyek egy költői fi-
gyelem belső alakulását követik nyo mon, egyúttal a magyar irodal mi
hagyományban hiányosságnak tekinthető „vallomásirodalom” meg-
teremtésére tett kísérlet talán legfontosabb dokumentumai, s a maguk
összességében naplóként, ha tetszik egyetlen folyamatos gyó násként is
olvashatóak. Kiadvá nyunk a költő születésének 90. és halálának 30. év-
fordulója alkalmá ból jelent meg.
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