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VARGA MÁTYÁS

ár nyas si va tag
in memoriam galina usztvolszkaja

most ne. mond tad. és le tet ted a te le font.
pe dig a hang még ha son lí tott. vagy ép pen
az ide gen sé ge mi att. – még sem. – nem
érsz rá. mond tad ha tá ro zot tan. most nem. –
mint ha tar tot tál vol na. at tól hogy lásd,
men  nyi re meg öre ge dett. a be teg sé gek tõl
is. amik biz to san. – hir te len. szin te
gon dol ko zás nél kül. mond tad, hogy nem.
az tán hos  szan. mint ha fá rad tan. vagy
sok kal tá vo labb. és csak óva to san vis  sza.
vis  sza az er nyedt csend bõl. egé szen. – míg
a ki a bá lás. oda lent rõl. a nyi tott ab la kon.
ami ta lán már rég óta. a szûk ut cá ból. fel a
ne gye di kig. – vagy in kább üvöl tés. ahogy
ket ten szem közt. (az ab lak ból jól lá tod.) a
ka pu alj ban. ket ten ököl lel a har ma di kat.
elõbb ne ki a fal nak. az tán a sakk táb lás
ce ment la pon. az meg csak üvölt. re ked ten.
hos  szan. nem üt vis  sza. ös  sze ku po rod va.
fél ti az ar cát. né ha vin  nyog. az tán új ra
üvölt. va la mi fo lyik be lõ le. nem vér.
va la mi át lát szó. – ahogy be csu kod az
ab la kot. egyi kük. mint ami kor egy mû szer
vil lan. fel a ne gye di kig. – és mint ha
sem mi. pe dig azt hit ted, hogy most már.
hogy így. – de át jön az üve gen. a fa lon is.
egy re bel jebb. ahogy hát rálsz. az üres
la kás ban. jön. egé szen a für dõ szo bá ig:
ahol gyor san. az aj tót ma gad ra. – és si et ve.
hogy leg alább a víz. vagy te nye red ben a
dom bo rú. – de ott elõbb. szá raz sú gás a
csap ból. csend. vé gül nem in dul el. csak a
hör gés.


