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SÜTÕ CSABA ANDRÁS

kol lázs ugyan ar ról és más ról
„szól tak, vag dos sam meg ezt az or go nát.
Hát, idõm fe lõl meg csi nál ha tom ép pen”

ha ki mész te red bõl. vé get ér az ut ca.
egész eny he lan ka a domb te tõ ig.

elõ ször emel het ni fel fe jed.

kör be ké mel, szi ma tá ra hagy ja a nagy ját.
át fu tó sza lag ja púp domb há tán.

macs ka, ug rás ra ké szen. ár nyék ban pi he gõ tö meg.

lép csõk ve zet nek le fe lé.
be ton ból sar kok.

ol dalt víz mér ce,
szá mok a fém le me zen.

Te te jén nyol cas, ki len ces.
mé te res fé le lem.

üres a kõ zsi lip.
a víz mel let te ál long. szé le it sem éri.
las san, ha épp. ál lí tó lag fo lyik.
van, mi a szem nek lát ha tat lan. a csa tor na tó me der ben te rül szét. fü zek, nyár fák a me den-
ce part ján. kör be áll ják a té to ván bal la gót. gug go ló lom bok. bok rok tér den, ágas ko dó 
fû cso ma gok. víz be hor gasz tott fõ. Kér ges, hasz nált, csa vart tes tek. gyö kér a le ve gõ ben. 
ho mo rú part.

om ló mart. mo só dó ha tá rok. be szö kik a víz a föld be. las san, de biz to san.

nem lát hat ni, ta pint hat ni. mi dúl szí nén, mi van alant.
fent gé pek ár nya su han. el vég zi min den

a dol gát.

le ti port nád. fél em ber nyi  ös vény. nö vek võ raj. el ülõ mo raj. süp pe dõ tal pak, szor tyo gó föld. 
víz a talp mel lett. óva tos ne to vább. ma gas ra nõt tek a nyár fák. né ma vat tá juk ke reng, le fe lé 
zuhong. ha juk ba fé sül a szél. kó cu kat ren de zik. szá ra dó tes tek. az ár nyak, hú zód nak odébb. 
má mo ros fü zér, pil la nat.

a la pos ban fél mé ter víz. más fél mé ter iszap. sû rû nád. ha tal mas, ör vény lõ ha lak. ha su kon
arany il lan. ol da luk me rõ ezüst. tüs kés, csí kos tig ri sek. pöt  työs pap tet vek. éhes sügerek.
tá ton gó, bél pok los nap ha lak. fa ág a mély ben. ap ró ha lak ré me. csu ka. ke sze gek dal ló
him nu sza. ká rá szok tüs ké je, ponty ba jusz nél kül. tor pe dók su han nak, pik ke lyes amu rok. a
ge reb lye kö zé jük vág. s a com pót nem lát hat ni alant.

(de felül né ha a bu bo rék a víz re, gömb jét fel nyit ja az oxi gén.
mu tat ja hát, míg megint víz nek ad ja ma gát.)

ha itt há zad hagy tad, ott hont lelsz. biz to san. öle lõ fák, sur ro gó nád. té len a jég az úr. karistja
tû nõ írás, meg annyi éke zet. biz ton lé põ láb. most. fá tyol ban für dõ víz. kör be nyal ják, pi hék az 
úszót, úszók a pi hét. ök lék, a szi vár vány szí nén. szí nü ket vesz tik el. nyüzs gõ, nyug ta lan
ve der.

ran de vú fent. két árny, ös  sze ha jol. be széd, fosz lá nyos. a má sik mián. a má sik fe lé.

jó ül ni lent. va ko lat lan be to non. az ol dal ban bok rok. fel- és le ha jol. ci põ jét fû zi a kéz. egy re
ma ga sabb a me re dély. a zsi li pen víz nin csen. dud vák és ho mok.
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arc cal a föld be dõl ve. az egy ko ri med ret, ta pint hat ni széj jel. ös  sze fog va föld del.
lég áram kö zött, ott van. há tán a lyuk majd nem ke rek. pe re me kör ben, szög le tes.

alul ra lát ni. sem mi, lé nye ges. ka vi csok kop nak a tal pak alatt. si má ra csi szol ja, esõ, szél. ker ge
nap ûzi rá fél té keny fé nyét. ár nyék hû ti le. ván dor ló hõ. ván dor ló ho vá.

szél. li beg, úszik, resz ket ve zúg. ma gá tól fá zik, ön nön félsz. kon cert, vagy moz gás, hang akár,
bár ha ze ne, még is, a fül nek. lomb, bé ka, fü vek, szá mo lat lan so ka ság. szé dí tõ mor gás. né hány,
ki ha za tér. vagy há zá ból, most in dul el. dél után, s az es te. se be sen jö vel.

kõ ben víz nin csen. volt, hogy alat ta ha jolt. amit ki vet tek. mit ki ve tett ma gá ból. fent rõl ezüs tös 
nyak csak , mi há za dig ha jol. Vé nek, Du na fia. ide kel lett fut nia. há lás zöl dek két part ján.

ide pum pál ta fel. mi ju tott ho vá. mi ért e se hol.

[gyo mok itt, gyamok amott.]

ez üres me der ben nagy élet nem folyt. as  szo nyok vol tak itt, meg po ron tya ik. mind na pi
szen  nye sük mos ták. tes tük für det te víz, áz tat ta esõ, fény. alat tuk irány ba, lá buk ban
vis  sza csor gott a vér. vissz eres lá bú es té bõl volt elég. de tisz ta is volt az ég. most mo csár van,
szik ka dó ná das, vagy az se. szá ra dó te rü let. for gó tár csás ször nyek, be lük mu tat va. lá tod, 
egy be ér nek a ko rok. ak kor is, ha nem aka rod. lúg tól mart ke zek, da ga dó erek. rozs dál ló
le me zek. né máb ban, mint ami le szek. szik kad, mi a ví zé volt. a föl dé, ami a föl dé lesz. ké sik a 
bos  szú, és le het, hogy el ma rad. be tér het még. jö het a víz megint. for dul hat úgy. lesz ar ra is
ta nú. ömöl het. e me der ben, víz hogy le gyen. ré gi kö vek nél, zsi lip, hogy le gyen. ma raszt,
át ereszt hi szen. nem tör tén het más képp. ki vá rás, tü re lem. kér dõ szem pár. vizs lat, hasz ta lan.


