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DE ÁK LÁSZ LÓ

Álom sze rû rajz, írás sze rû álom
Vi lá go san em lék szem. Sen ki se kényszerített. In kább le be szél tek ró la. Így az tán alig-alig be szél-
get tünk. De még is, na gyon szép idõ volt. Bár rossz idõ szak. Rá me red tek az em ber re. Arc cal, vagy 
mi vel?
•
Hal ló, itt Ott! Ott ki?
•
Több ször ki csú szott aló lam. Vi lá go san em lék szem. Va jon ma rad va la mi a vé gé re? Vagy ak kor is ez 
a …, nem tu dom, sem mi? Ami, ha leg több, leg fel jebb ha – ha. Sem – sem. Nem igen. Sem mi képp se 
vagy-vagy! Na nem!
•
…hirtelen elõ rán tot ta kard ját, és egyet len su hin tás sal le csap ta a vad kan fe jét.
•
Én az tán – Is ten a ta núm rá – min dig igye kez tem al kal maz kod ni. Mi lett be lõ le? Sö tét kó vály gás 
gõz osz lo pok és ha tal mas, töl csé res fagy lal tok kö zött a hinaras me den cé ben. Amint ki lá bol tam, úgy 
csüng tek raj tam a pi ó cák, mint te te men a nyüvek. (Jó, hogy ezt nem lát juk, hisz a föld alatt zaj lik le. 
Min dig le zaj lik.)
•
Ne ve tés: kész ve sze de lem. Tes tünk is vé de ke zõn ös  sze rán dul tõ le.
•
Hoz tál ke nye ret? Hoz tál ke nye ret? – is mé tel get te ál má ban, vi lá go san em lék szem. Kü lön ben is ébe ren 
aludt éle té ben.
•
Ré gi idõ – szép idõ. Már ha a szív ki vá lo gat ta be lõ le – mint kéz az egy ko ri sza lon cuk rok kö zül – a 
ja vát.
•
Édes kis cu kor sí pom. Szám ban a ne ved nek jó íze van. Tes tünk eg  gyé göm bö lyö dik az éj ben, csak 
or runk he gye ha sít kü lön sö tét be. Las san ab bama rad bõr re me gés, pil lo gás, si mí tó zás. El nyíl nak aj ka-
ink és el rö pül nek. 
•
Ilyen kor ha rap a ba nán hal!
•
Hi á ba min den, vi lá go san em lék szem. Nem volt álom. Min den eset re, fur csán il lesz ked tek az ese mé-
nyek, fu ra ala kok ke ring tek kö rü löt tünk, vi gyo rog va, nyelv cset te get ve. Kén kö ves lehû bar lan gok 
tá rul tak. Vagy csak ál mod tam az egé szet.
•
A sû rû ben: acél, ko va, tap ló.
•
Le vél ke, bi zony ta lan je len tés. Gerontion sze le fúj ja. Ezüs tös has sal lib ben át a Má ni ák Szá za dá ból, 
s le pot  tyan lá bad elé. Ügyet se ve tünk rá. Pe dig vi lá go san em lék szem, mi ért kell meg õriz ni mind et 
kü lön fé le gyûj te mé nyek ben. 
•
Óh jaj, susz ter bo ga rak!
•
Ki néz tem: sö tét köd. Ki néz tél: már vir rad. Sze mez tem a sö tét tel negy ven évet. Vi zet kor tyol ni kel tél 
fel. Meg se moc can nak benn a nyak ken dõk. Igen, kön  nyû lesz le csen de sed ni a min den megvanban, 
ha már nem lesz sem mi. 
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