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KO VÁCS JO LÁN KA

Ha mu és pa rázs
Ak kor már na pok óta tar tott fog ság ban a láz. Tü zes vé gû, ap ró kis szu ro nyok kal vett kö rül, kö ve tett, csú fon dá ros, 

szag ga tott ka caj jal ör dö gi tán cot jár va fe jem fö lött, ha meg pró bál tam talp ra áll ni. Ve lem együtt zu hant vissza az ágy ba, 
a ki hûlt ágy ne mût pil la na tok alatt fel for ró sít va át ko zott le he le té vel, mely nek, ha lál ra ré mül ve, már szí nét is ér zé kel-
tem: melegsárga volt és nyelv sze rû en hul lám zó, akár az át tet szõ láng nyel vek; a hul lám vo nal al só és fel sõ fél kö re i nél 
pi ros sal csí ko zott. Már nem em lé kez tem tes tem alak já ra – a pap lan me ne dék nek ál cá zott, ter jesz ke dõ sík já ba ve szett, 
öt per cen ként tü zes csa ta tér ré vál to zott, majd je ges bor zon gás sal ráz kó dó, ki hûlt bõr fe lü let té, amely va co gó ke zek kel, 
két ség beeset ten nyúlt is mét az éppenhogy le rú gott pap lan után, új ra meg új ra, erõt le nül át ad va ma gát az újabb hõ hul-
lám kí mé let len sod rá sá nak.

Ta más fel húz ta a re dõnyt.
Esik az esõ, mond ta.
Nem igaz, fe lel tem, csak ha mu és pa rázs az egész, ér zem a me le gét. Nem ér zem az esõ sza gát.
Lá zas vagy, mond ta Ta más, de nem jött kö zel.
Le kell ír nom, hal lot tam a han gom, adj egy tisz ta pa pírt, kér lek, adj egy ce ru zát.
Itt van, írd le ma gad nak, úgy írd, mint ha ma gad nak ír nád, mond ta Ta más, és egé szen ki nyúj tott kéz zel ad ta ide a 

pa pírt, a ce ru zát, majd rög tön vis  sza hát rált, vis  sza a nyi tott ab lak hoz, vis  sza a fris sen il la to zó, jó hû vös, va ló szí nû leg 
kel le me sen sus tor gó esõ höz. Mint ha nem is a szo bá ban lett vol na, ha nem va la hol az esõ meg a szo ba ab lak kö zött.

Ek kor ezt ír tam ma gam nak a pa pír ra:
„Nézd csak még pis lá kol most még meg érint he ted jó lan gyos ér zed igen jó lan gyos de nyisd ki a te nye red egész ne 

kapd el oly hir te len nyisd ki egész és nyisd ki az uj ja id mondd ki vég re igen ez egy ál lan dó ál la pot hú sod a ha mu ba süp-
ped égett hús sza ga árad te nye red kö rül csí põs füst csík go mo lyog fi no man sze med fe lé at tól majd az tán a kön  nyek 

öm le nek öm le nek im már az idõ sík le tisz tult si ma fe lü le tén itt va la hol szü let tél a ve le já ró vér nyom ok a va jú dás 
sötétbordóval szí ne zett ki ál tá sai közt volt egy-két ve lõt rá zó nem ma radt sem mi vé gül nem ma rad sem mi egyet len egy 
ap ró só haj ta lán an  nyi hogy lé te zel a kön  nyek im már mint ahogy mond tam is sza ba don öm le nek má ra elég en  nyi az 
idõ sík nem és nem is le het vég te len

ha mu és pa rázs pa rázs lik sze me id ben az ala po san ki mo sott könny csa tor nák anya ga is va la mi fé le izom le het eny hül 
hát az égett hús sza ga most már eny hül va ló ban csak fogd be jól a sze med nyi tott te nye rek kel úgy is kö ze leg az éj

ne be szélj hát ne mondd ki egy szó val csu kott száj jal a leg kön  nyebb hall gat ni mi köz ben sza vak ég nek a nyel ve den 
akár egy kis ka zán ban égett kis hús da rab kák a száj ban ha nem tü zelsz alá ja to vább el hi szed-e hogy sze ne sed ni kezd 
egy szer vég re csak az idõ az idõ sík ból egy hos  szú hos  szú idõ csík igen elõ ször azon pa rázs lik vé gig majd ha mu és 
pa rázs so ká ig ha mu és pa rázs csak csönd ben várd ki szé pen a vé gét.”

Esõ ben sé tál ni na gyon egész sé ges, szó lalt meg Ta más, ami kor lát ta, hogy be fe jez tem az írást – ez pe dig egy ér tel mû 
volt, hisz a fe jem már a pár ná ra ha nyat lott.

El me gyek sé tál ni egyet, de el ol va som elõbb, ha meg en ge ded, tet te hoz zá.
A pap lan iz zó vá for ró so dott va te lin tö me ge, érez tem, egy re in kább ha mu vá por lad, a hom lo ko mon vö rös lõ pa rázs da-

rab kák hûl tek las san. Meg pör kö lõ dött pa pír sza ga fa csar ta az or ro mat.
Ta más az ágy hoz lé pett, gyors moz du lat tal fel csip pen tet te az írást. A kö vet ke zõ pil la nat ban már megint a nyi tott 

ab lak ban állt.
Kis sé meg pör kö lõ dött a szé le, mond ta le big  gyesz tett ajak kal, nem lát sza nak vé gig a so rok. Meg nin cse nek ben ne 

írás je lek. De ér tel me sincs en nek az egész nek. Hogy le het en  nyi mar ha sá got ös  sze hor da ni? Egy ál ta lán, ki a fe ne fog ja 
ezt ol vas ni va la ha is?! Itt van, csi nálj ve le, amit akarsz (és szé les ív ben a pap lan ra ha jí tot ta a pör költ szé lû la pot), én 
ezt to vább nem va gyok haj lan dó si la bi zál gat ni.

Azt mond tad, ír jam úgy, mint ha ma gam nak ír nám, mond tam hal kan, le het, hogy ért he tet le nül is, mert a pap lan, igaz, 
hogy már tel je sen ha mu vá oszol va szét, az ál la mat is be ta kar ta.

Nem hi szek ne ked, mor mog ta Ta más, mi köz ben el ha ladt az ágyam mel lett, fi gye lem be sem vé ve a pap lan tel jes 
szí ne vál to zá sát. Min dig csak ez a NAPOK-ÓTA-LÁZAS-VAGYOK-ADJ-EGY-PAPIRT-ADJ-EGY-CERUZÁT-NE-
NYÚLJ-HOZZÁM-NE-NYÚLJ-HOZZÁM. Eb bõl elég. Már azt sem hi szem el, hogy lá zas vol tál va la ha is.

Az aj tó ból még vis  sza szólt:
Me gyek sé tál ni az esõ ben. Re mé lem, mi re ha za é rek, üres lesz az ágyad. Re mé lem, se hol sem ta lál lak majd, mi re 

ha za é rek. Tûnj el, kér lek, tûnj el, mi re vis  sza jö vök. Mert ugyan mi re va ló ez a hü lye cir kusz? Ma gad is tu dod jól: 
so sem vol tál itt egé szen.

Ki for dult az aj tón. Úgy be csap ta, hogy csak úgy csat tant.
Nem hi szem el, hogy esik az esõ, súg tam az aj tó csa pó dás nak. A ha mu ek kor már vas ta gon bo rí tot ta a tes te met, 

vé ges-vé gig, a hom lo ko mat is. Ak kor hát meg va gyok, gon dol tam öröm mel. Cso dál koz va ál la pí tot tam meg, hogy va ló-
ban: ke ze im van nak, nya kam, mel le im, csí põm, lá ba im. Már nem sü tött, nem ége tett sem mi. Moz dul ni pró bál tam, 
hogy el tûn jek, va la hogy el tûn jek a ház ból. A lá ba im mal kezd tem. Térd nél, va gyis a tér de im nél por lad tak ha mu vá 
elõ ször. 
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LÁZ ÁR BEN CE AND RÁS

Túl sá go san is
H. Adél nak

A fel hõ ket szá mol tad,
egy szer majd te is az le szel, gon dol tad. 
Át lát szó, mint egy ko ra nyá ri haj nal. 

Az tán meg néz tük a ki lá tót, én in kább
a szok nyád szé lét, ahogy fel gyû rõ dik
nem tö rõd ve a sza bá lyos ság gal.

Utá na meg éj sza ka lett, ne héz, 
mint egy bõ rönd al ja. A gyû rû i met for gat tad, 
ne ked meg nem is volt sem mi a ke ze den,
nem kö tõdsz sen ki hez.  

Azt is el hit ted, hogy tar ta lék 
nél kül nem éb red hetsz fel, hogy min den reg gel 
egy újabb szer zõ dés, ami nek sza bá lyai van nak. 
De bor dá id íve el zár ta az idõt 
tõ lem, tõ led is, fél ve húz tad ma gad ra
a pap lant. 

Így csak a rét ma radt, az éj sza ka ver de sé se,
né hány el nyelt mon dat, a le ve gõ a tor kom ban.

A ke zed re gon do lok most, 
ahogy ál mod ban a csuk ló mat szo rí tod,
és nincs raj ta sem mi. 

Pe dig pró bál tad üres sé ten ni ma gad, 
ne kem, át lát szó nak. Még a bo ká id koc ca ná sát is, 
ahogy a bu gyit rú god le ma gad ról, el ker get ted 
a fák resz ke té sé vel. A há tunk a víz tõl meg olyan lett, 
mint egy fris sen fel mo sott kõ bur ko lat,
egy sze rû és el fe lejt he tõ. 

Va sár nap dél után, a le ve gõ ke se rû,
mint a bõ röd, és tu dom, hogy túl sá go san is kék az ég. 

Tör je ket té
Me di na Carmennek, egy fény kép alá

Ki nyílt az tán az utol só ab lak is.
Ez leg alább is, ahogy egy meg cse rélt
be széd hang a hal ló já ra ta im ban,
nem ma rad ma gá ban egy sze rû tény. 

Sem mit sem kö ve tel tem, 
így az tán nem kap tam sem mit.
A kez de tek tõl ez volt a terv.
Egy dél elõtt ket té tö ré se
sza vak kal vagy ép pen azok nél kül. 
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Csak a ha jad ban va gyok
egé szen biz tos ma is,
fe ke te, mint egy ké mény szá ja. 
Fel köt ve job ban áll.

A te le fon kagy ló túl só
vé gé rõl tény leg csak 
a be széd hang, a te han god.
Kön  nyebb, mint egy ko ra nyá ri es te.

Nin csen ben ne lo pás.

Tisz tább, mint egy tó me der,
fe nyõk tõl be ár nyé kolt víz part.

Nem aka rok töb bet 
az ab la kok kal fog lal koz ni. 
Tör je ket té ha jad hul lám zá sa 
a nya rat.



50

LÁRAI ESZ TER

A kis le ány kor
pa na sza i ból

(rész let)

(null pont)

szét sza lad tak mint csó tá nyok
el ment mind és fel nõtt
itt to po gok egye dül
tó csá nyi ori góm ban
itt ál lok a múlt juk ban
én a met szés pont ban
szól ni sze ret nék szól ni
olyan éles a csön dem
olyan met szõ e kö zép pont
ere im vág ják az élek
szól ni sze ret nék szól ni
be lõ lem sza ladt el mind

(szét)

vé ná ba ad ja a csön det
sa vas sö tét éj sza kát
a szé gyen fe ke te csík ját 
kosz lott kör mök alá
az idõ sej tek re osz lat
szét húz min den ta gom
va la ki fel sö pör en gem
bal ka rom ra gya nak szom

(ös  sze)

szom jas va gyok
vé re met iszom
éhes va gyok
tes te met eszem
meg só zom a láb szá ra mat
meg cuk ro zom uj ja i mat
fel za bá lok min dent
amim van
ma gam emész tem 
ma gam má ma gam
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BECK TA MÁS

Köd
Pon to san úgy jár tam ve led, aho gyan a fel hõk ben
csa ló dik a tá jé ko zat lan légiutas, aki elõ ször
ül re pü lõ gé pen; mes  szi rõl csu pa plasz ti kus
for ma, né me lyik ke hely bõl fel tor nyo su ló,
gusz tu sos tej szín hab ra ha son lít – az tán
mi köz ben kö ze lí tünk fe lé, fo ko za to san
el mo sód nak kon túr jai, hogy be le re pül ve
az zal szem be sül jünk: kö zön sé ges köd bõl áll,
ami lyen ok tó be ri dél elõt tö kön ront ja a
ki lá tá sa in kat, mint ha a nap pa link ab la ka
egy ház tar tá si sze mét tel te le szórt licht hof ra
néz ne, mint ha a zöld öve ze ti kör pa no rá mát
elõ ször lát nánk meg an  nyi be épí tet len fog híj te lek nek.

A fõ bér lõ nõ
Rit ka be teg sé ge i vel di cse ke dett, me lye ket
kön  nye dén ra gasz tott át má sok ra, aho gyan
ér vé nyü ket vesz tett pla ká to kat ta kar nak el
újabb anyag gal a hir de tõ osz lo pon kam pány csend
el múl tá val, – a „Sza vazz rám!” kol lek ti viz mu sát
fel vált ja a „Höl gyek nek a be lé pés in gye nes!”
ígé re te, mely az õs bûn re ha jaz – ilyen kor
meg gyõ zõ dé se volt, hogy már nem metsz het
ki en gem éle té bõl a vo nat ko zá sok épen ma radt
szö ve tét érin tet le nül hagy va. Oly kor aj tó mig 
lo pó dzott, az tán meg állt, mint ami kor az esõ
áll meg, s mi ki tárt ab la kon át néz zük, amint
ve rõ fé nyes dél után ná ke ve red nek ös  sze
az ad dig in sta bil lég tö me gek: a zi va tar haj lam
ro ha mos csök ke né se ma gá tól ér te tõ dõ,
mint bi zo nyos ko rok ban a sza bad ság a ta ga dás ra.

Al szol
He ni nek

Szem hé ja id re meg nek, mint au tós mo zi vász na az
erõs szél ben; néz lek és nem tu dom ki ta lál ni, va jon
me lyik film megy a mû so ron. Ar ra az alak ra min den eset re
fél té ke nyen gon do lok, aki egy pil la nat ra ár nyé kot
vet a tör té net re, mi köz ben föl áll he lyé rõl és a
bü fé be megy pat to ga tott ku ko ri cá ért. De orr cim pá id
moz gá sán lá tom, hogy a ká vé il la ta mind járt
vis  sza ránt a nem lét bõl evilágra: gra vi tá ció
a szö ké si se bes ség re kép te len ra ké tát.
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Érett sé gi után
Az úgy volt, hogy négy évig egy foly tá ban
ön ma gunk ba néz tünk; mert az em ber nem olyan,
akár egy te nisz lab da, mely há rom di men zi ó ban
ki for dít ha tat lan. Csak az nap vet tük ész re
a kül vi lá got, mint egy köl csön szer zõ dés
tit kos zá ra dé kát, amely tar tal maz za
a ránk néz ve elõny te len fel té te le ket.
Ka ni zsa kü lön ben is hi á nyoz ni fog, er re
majd el me nõ ben jö vünk rá, ami kor
az ut cács kák sztrá dák ban foly ta tód nak,
aho gyan erek tá gul nak ki a sza u ná ban,
mert egy re for róbb a hely zet. Nem ar ról
van szó, hogy utol já ra még föl for gat tuk
a kol lé gi u mi szo bán kat: a tu dat alat tink ra
ha son lí tott, nél kü löz ve min den ok-oko za ti
ös  sze füg gést. Ta lán épp olyan hi á ba va ló
volt, mint ha meg pró bál tunk vol na ki hul lott
tej fo gak ból re konst ru ál ni egy gye rek kort.
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NÉMETH ISTVÁN PÉTER

Három könyvjelzõ
Kerék Imre Virágvölgy címû kötetébe

Boldog, aki napkeltéig vére világánál is látja az alvó kedvest.
Boldog, aki fuga-dallamot hall ablakába, mikor sziklák orgonasípjain ébred a fény.
Boldog, aki tavaszonta a gesztenyefák gyertyáit tekintetében ki nem oltja.
Boldog, akit kandalló mellett talál az odakünn pelyhekben aláhulló tenger.
Boldog, aki úgy halad a verssorok között, akárha õsszel kettõs fasorban.
Boldog, aki már kánikulában úgy jár-kel mezítláb az örökzöld parázson, mint avaron.

Parancs János Sötét folyam címû kötetébe

Pillogó-szirmú gyopár
A hajszolt test pörög, imbolyog
Recsegve-ropogva és összegabalyodva
Alig látszik ki mellkasa, válla
Néhány pillanatra minden elpihen
Csíkokra hasított rózsaszirom
S a tény tagadhatatlan

Jaj megöregedtem, ostoba voltam ezt mondja 
Állok itt üres kézzel
Ne lássák ormótlan puffadtságom
Oldódik egyszer gyötrelmes magányunk
Szórjuk szerte a kincset

Anakreon a Balatonnál

(I. M. Takáts Gyula)

Töppedtek ujjaim nem olyan rég
Mint szõlõfürt a kánikulában,
S most aszúsodik, lám, kézfejemen
A bõr, és kérges barackág lesz karom
Is, mire már egybefehérül a tó
Meg az ég, s köztük a túlpart.
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Három csendkép
Áttûzi az alkonyi Nap, át a lombok smaragdját,
És az ablakon innen szobám falára hullámol oly meghitten
A játszi zöld ragyogás, akárha lábunk nem is szõnyegen,
De a Balaton partján járna. Az üvegváza vizében pedig
A virág szára megtörik, s tengeri korallá lesz egészen a csokor,
Mikorra már villanyt gyújtanál.

•

Lisztet járt a malomkõ is valaha, ami most csak e vers íróasztala.
Mellette a gát vizén játszott a fény, mint most fölötte a diófa levelén.
Pince elõtt hát rajta irkalapok, azokon pohár bor nehezék ragyog.
Achát szõlõfürt, barna mandulabél, hamvas szilvát ád a szomszéd terebély.
Liluló fügék megelégítenek. Hangya, darázs, rigó a vendégsereg.
Hegyben a fácánt el senki se ejtse! Nyakáról vérgyöngy sem fér már ebbe a versbe.

•

Az asztalomon szûknyakú kékes üvegben szárad két, kobakos mákszál némán,
Míg a monoton ketyegõ vekkeróra kismutatója a nyolcasra ér.
Hát ezekért a percekért volt érdemes nyüzsögni majd téblábolni ma annyit.
A lenyugvó Nap átsüt odakünn a szélmotozta cseresznyelombokon,
S úgy játszik a fény idebenn a szobám falán, akárha tengernek partján ülnék csak idõtelen.
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KE RÉK IM RE

Hommage a Kas sák La jos
Ál mat la nul
for go ló dom az ágyon
Hall ga tom egész éj sza ka
kö lyök ko rom zöld dzsun ge lé bõl
egy ne ve nincs ma dár
da lol ne kem

S egy el fe lej tett ré gi má jus
kék sá tor pony vá ja alatt
kis csi kók nyar ga lász nak

Dob ve rõ-lá buk
pad ló mon dü bög

Ó gyer me ki vá gya ko zá som
bim bó zó mel lû lá nyok
mer re vagy tok?

Sze mem lehúnyom
ki nyi tom új ra
Tik-tak mell ka som ban egy óra
mé ri az idõt len idõt

Kon dor Bé la-érem
A szûk re mé re te zett ska tu lyá ban
csak rom lan dó por hü ve lyem
(nem si ke rült se hogy
be gyö mö szöl ni óri á si szár nyam)

`


