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3. (Sztá lin meg halt)

Az épü let fa lak spic ce kis park ra néz, amely ben a het-
ve nes évek egyik leg ros  szabb kõ szob ra áll. Vé tek be teg 
em be rek kö zé en ged ni az ilyet. Még is meg tet te va la ki. A 
spicc eny he ma ga sán tu ja bok rok, egy ki vén hedt szil va fa, 
és erõ sen ved lõ út ipad. Szé pen ide süt a nap.

– Ber lin el es te.
– Ezer ar cú hõs.
– Ha jók kal a bás tyák el len.
– Maximka.
– Bügy.
– Nyo mok a hó ban.
– Az ál ru hás szul tán.
– Kasztanka.
– Csuk és Gek.
– Õrs a he gyek ben.
– Tá vo li par to kon. 
– Bá tor em be rek.
– Hár man jöt tek az er dõ bõl.
– Be mu ta tom Balujevet.
– Vas ök lû Bog dán.
– Szkander bég.
– Lu xus tu ta jon.
– A Szkander bég té ves. Al bán film volt, nem orosz.
Meg ölel tük egy mást. Ros  szabb ra szá mí tot tam, elég 

tûr he tõ en né zett ki. Egy éve lát tam utol já ra, a ta lál ko zón, 
nem mond ta, hogy bár mi ba ja len ne. Ki csit le fo gyott és 
ki csit be volt rúg va. És szo ká sa sze rint egyik ci ga ret tát 
szív ta a má sik után. Ti zen két évig jár tunk egy osz tály ba. 
Azért az már va la mi. Öt ven há rom-öt ven négy tõl, hat van-
négy-hat van ötig.

– Elég jól né zel ki.
– Az az elég ros  szul, igaz?
– Át ko zott absztinencia, igaz?
– Át ko zott le gyen!
– Hogy bí rod?
– Vi szony lag jól.
– És mit mon da nak?
– Jót.
– Jót?
– Idõ ben volt.
– Áhá! Sze ren cse.
– Az.
– És mit csi nálsz egész nap?
– Hü lye kér dés. Amit min den ki más.
– Hoz tam két sport sze le tet. 
– Tu dom: ka ka ós mas  szá val át hú zott, ru mos ízû ka ka-

ós sze let. Kösz. Vidd vis  sza.
– Hoz tam egy Fü lest, meg egy Chandlert.
– Me lyi ket?
– Az El kés tél Terry-t. Te biz tos va la mi hü lye ol vas-

ni va lót hoz tál ma gad dal. 

DEÁK LÁSZLÓ

Repkény•

Nem igaz, hogy a nyelv min den, a nyelv csak nem sem mi. 
(E. Cioran: Fü ze tek)

– Na ná.
– Szó val? Mi a hely zet?
Tán cos most az ar com ba né zett. Elég szo mo rú pil lan-

tás volt. Öreg fiú, ne csi náld! – gon dol tam – ne csi náld!
– Ülj le –, mond ja –, ülj le, és meg pas kol ja te nye ré vel 

a pa dot.
– Egész jó idõ van, nem? Csak gyújts rá nyu god tan, 

nem za var, egy ál ta lán nem za var, és nem mond ha tom, 
hogy bár csak én is rá gyújt hat nék, eszem be se jut, leg fel-
jebb né ha, na gyon né ha.

– De hi szen öt nap ja, ha bent vagy? Vagy té ved nék?
– Hat nap ja.
– Volt benn már va la ki?
– Kö zü lünk? Sen ki. De nem is tud ja raj tad kí vül sen ki. 

Mi nek? Köz tünk nem er rõl van szó, nem igaz? Ak kor is, 
ha már né gyen oda van nak. Ket ten épp elõt tem a név sor-
ból. Tisz tá ra pech, azt su gall ja: te jössz!

– De hogy su gall ja!
– Nem ér tesz hoz zá. Te azt sze re ted, ha szé pen éne-

kel nek.
– Hü lye vagy te.
– Az hát.
Ülünk egy más mel lett, mint an nak ide jén. De hogy 

úgy! Sok kal úgyabban. Pi szok do log ez, még ha ter mé-
sze tes, min den na pos is, már pusz tán azért, hogy mi se 
le szünk ki vé te lek, na ná, hogy nem. De hi á ba tu dod, az 
a tu dás sem mi, csak ha majd meg te lik, mint a spon gya, 
ak kor már ka pis kálsz va la mit, vagy, mint ha már ka pis-
kál nál va la mit, úgy gon do lod, úgy gon dol ha tod. Ülünk, 
néz zük ezt a rossz szob rot.

– De rossz!
– Po csék.
– Ez egy szob rász? Egy fu ser. Fa tö kû fu ser. 
– Élõ nõt még nem lá tott mez te le nül, az biz tos.
Pe dig tud juk, nem így van az. Va la mi kor egész jó kis 

szob rász nak is in dul ha tott, az tán ugyanaz tör tént ve le, 
mint má sok kal, el vesz tett vagy el fe lej tett va la mit, ami 
ko ráb ban meg volt. Kön  nyû el vesz te ni. Kön  nyû el fe lej te-
ni. Nem hin né az em ber, mi lyen kön  nyû. Fõ leg an nak, aki 
haj la mos a pa zar lás ra. Va gyunk né há nyan.

Saj nos, Tán cos sal min dent tu dunk egy más ról, a be szél-
ge tés ne künk já ték, egyik já ték a sok kö zül. Bár több is 
le het ne.

Pél dá nak oká ért: Barwiczius, mond ja Tán cos. Képessi 
Sport Ar chí vum, mon dom er re én. Ez két üz let név táb lá-
ja, a Kis stá ció ut cai sa rok ról. Az épü le tek sin cse nek meg 
már, nem hogy az üz le tek. Szó val: így! 

Min den em lék, vagy em lék lesz min den, ha lesz va la-
mi egy ál ta lán. Nem le hetsz an  nyi ra fi a tal, hogy ne len né-
nek em lé ke id, és nem hü lyül hetsz el an  nyi ra, hogy ha más 
nem, leg alább a tes ted ne em lé kez ne, hi szen lé nye ged az 
em lé ke zés ké pes sé ge, nem is vagy egyéb, mint em lé ke zõ 
em lék, va la ki más nak, más em lé kek em lé ke ze té ben. Nem 



20

ért jük, ho gyan vá lik haj tó anyag gá, ener gi á vá ben nünk, 
moz gá sá nak ter mé sze te tisz tá zat lan, erõ sö dé se-gyön gü-
lé se lát szó lag ön tör vé nyû, ob jek tív mû kö dés és szubsz-
tan cia.

– Em lék szel Tutára? 
– Mi ért ne em lé kez nék?
– Hát per sze. Né ha eszem be jut.
– Hagy juk ezt, jó?
– Nem azért hoz tam fel…
– Hagy juk, jó!
– Jó. Hagy juk. Bár nem ér tem mi ért?
– Ér ted te. Ne bo nyo lód junk be le.
– Áhá. Szó val én be le bo nyo ló dom?
– Úgy va la hogy. Leg alább is ed dig min dig, úgy hogy 

most már hagy juk, ha le het, úgy se jó sem mi re az ég vi-
lá gon.

– Rend ben. 
Tuta, a kö zös ba rát et tõl per sze nem tá mad fel. Jó 

szob rász volt, ép pen a park bé li kõ fa rag vány al ko tó já nak 
el len té te, te het sé ge mind job ban be érett. A töb bi rõl nem 
ér de mes be szél ni, oly szo mo rú, oly ba ná lis, szá munk ra 
még is a leg sze mé lye seb ben sze mé lyes vesz te ség lett. 

Kosz to lá nyi is nyil ván ugyan így kér dez te vol na meg 
Karinthytól: 

– Em lék szel Géz ára?
A be szél ge tés to váb bi ré sze is épp úgy han goz ha tott 

vol na, ahogy kö zöt tünk el hang zott. És, azt aka rom ez zel 
mon da ni, hogy mi ma gunk sem mit se szá mí tunk. Csak 
a má sik szá mít, a má si kunk. Mi lyen pon to san fe je zi ki 
nyel vünk! 

– A je lek sze rint nem jössz az idei ta lál ko zó ra – mond-
tam.

– Ör dö göd van.
– Örülsz, hogy nem jössz? Jól szok tad te ma gad érez ni 

ott. Még ha én mondanám… De te na gyon is be le tra fálsz 
a tár sa ság szí vé be. Ne ta gadd!

– Sem mit se ta ga dok.
Tóth Jo có rákosligeti kert je, mit kert je, ar bo ré tu ma a 

vi lág leg bé ké sebb he lye i nek egyi ke. Mert a föld ke rek ség 
leg ne me sebb fá i nak, cser jé i nek, bok ra i nak, vi rá ga i nak 
pa zar együt te se öve zi, öle li, rej ti a ré gi há zat – amit Jo có a 
szü le i tõl örö költ –, mint ha sa ját éle tü ket vé de nék. A park 
meg szen telt rej te kén ta lál ko zunk mi, egy ko ri osz tály tár-
sak, és még élet ben le võ ta ná ra ink, év rõl év re, igaz, egy re 
csök ke nõ lét szám mal. Fiúosz tály vol tunk el sõ ele mi tõl az 
érett sé gi ig, a ré gi vá gá sú is ko la rend nek meg fe le lõ en. Egyi-
künk se la kott túl sá go san mes  sze az is ko lá tól, fõ leg még 
az ele mi ben, így az tán az is ko lán kí vül is gyak ran ta lál-
koz tunk, pri vát tit ka ink, pri vát kö zös él mé nye ink akad tak 
bõ ven. Nagy já ból ugyan azok ba a lá nyok ba vol tunk sze rel-
me sek, és nagy já ból mind re mény te le nül. Az öt ven hat-
öt ven he tes, zûr za va ros tan évet egy for ma élel mes ség gel 
hagy tuk to vább za va rod ni, hit tan ra irat koz tunk be, az tán 
ta pasz tal tuk, hogy ki irat koz ni már nem kel lett. Nagy vi lá gi 
kül se jû osz tály fõ nök nõnk he lyett ki must rált, he lyet te sí tõ 
sat ra fá kat kap tunk, ta nul má nya ink ban stag ná ló ál la pot 
kö szön tött be. Még is, na gyon va ló szí nû, hogy ab ban a tan-
év ben ta nul tunk a leg töb bet, ha nem is szám tan ból. 

Ilyes mi ket be szél tünk vé gig, ké sõbb, a ta lál ko zó kon, 
amíg ked vünk volt hoz zá. Az el sõt mind járt a Vár kert 
Ki oszk ban tar tot tuk, ame lyet az tán ro ham se be sen le bon-
tot tak, ki tud ja mi lyen ok kal, és már ezért is, em lé ke ze tes 
hely szí nünk ma radt.

– Tu dod, akár hogy tö röm a fe jem, sem mi bíz ta tó 
nem jut eszem be. Nem mint ha le len nék tör ve e mi att az 
in ci dens mi att, egy frászt, azon ban biz tat ni ma gam, már 
ahogy szok tam, nem si ke rül. De csend ben nyi vá ko lok, 
csak ma gam nak, meg ne ked, ha ne tán itt kap lak. Ez rend-
ben vol na ed dig, még sem ér zem ma gam ott ho no san.

Kár val lott po fát vág. Most kis sé saj nál tat ja ma gát, szo-
ká sá val el len tét ben. Kár, mert amúgy is saj ná lom, de az 
ilyet jobb lep lez ni, míg le het. Tán cos nem tar to zik a nagy 
be te ges ke dõk kö zé, mint egy má sik ba rá tom, aki lát szó-
lag fo lya ma to san dög ro vá son van, még is ké pes min de nét 
rend ben tar ta ni, spó rolt pén zei van nak, és tit kon fe hér sze-
mé lyek ha da nyü zsög kö rü löt te, ne hogy va la mi ben hi ányt 
szen ved jen. 

– Sze rin ted há nya dik ban halt meg a Sztalin? 
– Nem mind egy? El sõ ben. Azért nem em lék szünk rá. 

A meg szer zett tu dás mi att.
– Már ol dot tabb lég kör ural ko dott, mond ják.
– Nem em lék szem.
– Én se.
– Mi kor volt itt ol dot tabb lég kör? 
– És hol?
– És ki nek? 
– Hát nem em lék szel?
– Nem.
– Mi lyen kár! 
Nem oly ne héz fel idéz ni azo kat az éve ket, se ne kem, 

se ne ki. Nem csak a két ki lós, bar na ke nye rek re em lék-
szünk egy for ma rész le tes ség gel és lel ke sült ség gel, más ra 
is. A pé kek re is, mond juk, meg a pék nõk re is, mond juk 
Tán cos nagy any ja így mond ta: pékné. Ahogy a szí nész nõ 
is színészné volt ne ki. Nyil ván a jobb hang zás mi att. Az 
em ber, mint egy ön kén te le nül, ke re si a jó hang zást. Mert 
jól esõ rá ta lál ni, ki vált mi kor sok, túl sok a rossz hang zás. 

Itt a park ban nap hos  szat csak a ma da rak füt  tye és az 
au tók ber re gé se szól, rop pant nagy a kü lönb ség köz tük, 
de tu dom, hogy Tán cos nak iga zá ból mind ket tõ ide gen. 

Tu dom, mert so kat be szél tünk egy idõ ben ar ról, hogy 
las san mi is olya nok le szünk, mint Steiner az Édes élet-
ben, aki mag nó ra vet te a ter mé szet hang ja it, hogy le játsz-
 sza egy há zi bu li kö zön sé gé nek. Ké sõbb az tán meg öli a 
gye re ke it, és ma gá val is vé gez, de er rõl már nem gon dol-
tuk, hogy las san mi is ilye nek le szünk. 

– Tu dod –, mond ja Tán cos –, ké pes va gyok fel idéz ni 
azt a nya rat, az öt ven ötöst, ami kor nem me het tünk ki az 
ud var ról, mert pa ra lí zisjár vány tört ki az or szág ban, és 
Markovicsné, a ház mes ter nem en ge dett ki ben nün ket, 
mert a sa ját fi a it fél tet te. Ez a nyár sem mi vel se volt sze-
gé nyebb él mé nyek ben, mint a töb bi, mert kény te le nek 
vol tunk min den ízét, por ci ká ját ki hasz nál ni, ki él vez ni 
– mond ja Tán cos. – És az – óta, foly tat ja–, csep pet se 
to jok be at tól, ha egy meg fe le lõ en tá gas tér ben vesz teg 
kell ma rad nom. Per sze nem bör tön cel lá ra vagy kór te rem-
re gon do lok, ér ted, ha nem egy meg fe le lõ en tá gas tér re. 
Nem ér zem se el ve szett nek, se be zárt nak ma gam, és 
tu dom, hogy ide ig-órá ig tart, mind ös  sze. 

– Meg fe le lõ en tá gas tér?
– Igen.
– Mi lyen az?
– Meg fe le lõ.
– Tu dom, és tá gas, és tér.
– Úgy van.
– Pél dá ul?
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– A Kárpátia Sö rö zõ.
– Na menj a fe né be!
Ez volt a gyen gé je min dig is, igaz. Ott jól érez tük 

ma gun kat. Az em ber nincs ott hon, és még sincs le ve gõn, 
ahogy a ká vé há zat de fi ni ál ták haj da nán. Ne künk csak 
sö rö zõ ju tott, de leg alább jó sö rö zõ. Ma már az se jut, se 
ne kem, se ne ki. Las san nem jut sem mi. Ami lett még is, az 
nem is em lé kez tet a jó ra, se íze-se bíze, mon da ná Tán cos 
nagy ma ma.

– Egy ál ta lán nem ér tem –, mon dom Tán cos nak –, hogy 
ké pe sek sö rö zõ vagy ven dég lõ cím szó alatt tö ké le te sen 
fa zon nél kü li, han gu lat ta lan és mé reg drá ga he lye ket nyit-
ni. Nem ér tem és nem ér tet tem, ho gyan szá mít hat nak az 
ef fé le, sem mi fé le ha gyo mány nak meg nem fe le lõ cse hók-
ban – ezt a pa ti nás ne vet meg sem ér dem lik – ér dem le ges 
ven dég re? Az tán rá jöt tem, ami kor meg lát tam a ven dé ge-
ket, akik kel még is csak du gig meg tel tek ezek a bor za dá-
lyok, te hát na gyon is he lye sen ta po gat ták ki a po ten ci á lis 
fo gyasz tók tí pu sát és gusz tu sát. – Hát igen –, bök te oda 
Tán cos –, ezek ne künk nem lett vol na kö zön ség, igaz? 

– Na gyon igaz. Nincs még egy vá ros Eu ró pá ban, ahol 
a mai kö zön ség an  nyi ra el fe lej tet te vol na, hogy mi lyen jel-
le gû és mi lyen ní vó jú he lye ken érez ték jól ma gu kat apá ik 
és nagy apá ik, mint a pes ti haladárok. És olyan kö zön ség 
sincs több Eu ró pá ban, aki olyan gyor san és el len ve tés 
nél kül le mon dott vol na eb bé li örök sé gé rõl, mint a mi énk. 
Mi nek ép pen eb ben je les ked ni? Mi nek?

– Nézz kö rül itt, ahol va gyunk, öre gem. Nézd ezt 
ré mes szob rot, ezt a las san szi lánk ja i ra hul ló pa dot, a 
po ko li men  nyi sé gû, év ti ze des út men ti sze me tet. Egy sza-
na tó ri um ban! Min de nütt sze me tel nek az em be rek, de más 
em be rek ab ból él nek, hogy el ta ka rít ják. Min de nütt csi nál-
nak rossz szob rot, de azt in kább el dug ják. Min de nütt le ko-
pik idõ vel a pa dok ról a fes ték, de van, aki ab ból él, hogy 
ta vas  szal az ilye ne ket új ra fes ti. Itt nem. Sze mét, rossz 
szo bor, rot ha dó pad, itt em lék mû. A múlt igaz sá gá nak 
mo nu men tu ma. És va la mi kö ze li ro kon, ba rát, brancs be li 
tök fej, vagy Ala dár „ál dott ke ze nyo ma”, ami hez vé tek 
utó lag hoz zá nyúl ni. Így van ez!

Va la hogy van, gon dol tam, és egy ben érez tem már 
Tán cos tü rel met len sé gé nek be kö vet kez tét, az el hú zó dó 
lá to ga tás mi att. Ta lán szí ve seb ben mást csi nál na már, 
gon dol tam, ha nem is tud tam, mit. Amint ki bú jik be lõ le a 
fel csat ta nó han gú kri ti kus, a nem ze ti ka rak ter ócsá ro ló ja, 
már tu dom, hogy ele ge lett az ed di gi dis kur zus ból, ide ge sí-
tik az üres já rat ok, a tár sal gás kény sze re dett sé ge. Sok szor 
ki pró bált vég pont ja volt ez együtt lé te ink nek. Most nyil-
ván sok szo ro san tü rel met le nebb is, mint ed dig bár mi kor. 
Ért he tõ. Hát fel áll tam. 

– Na, Lacikám… 
– Vár jál, vár jál. Nem kell úgy sza lad ni, Doktorkám! 

Hun van még Ka rá csony? Nem igaz? Meg az tán: el tud-
tad vol na kép zel ni, hogy en  nyi idõ alatt nem gyúj tok rá 
egy szer se? Hogy egy ál ta lán nem gyúj tok rá? Õszin tén! 
El tud tad vol na kép zel ni?

– El.
– Nanaa!
– El. Nem olyan ne héz el kép zel ni.
– Ez igaz. Hü lye va gyok. Lá tod, már hü lye va gyok. Iga-

zad van. El kép zel ni sem mi. És, rö hög ni fogsz, meg ten ni 
is sem mi. Itt. Az én ese tem ben. Az az hogy: ne kem. Ugyan-
olyan sem mi, mint Sztá lin nél kül len ni. Nem igaz? Meg-
vol tunk nél kü le? Jól meg vol tunk. Na gyon jól. Még azok 
is be le jöt tek a hi ány ba, akik al kal mi lag na gyon fel rót ták 
atyám nak, hogy a ha lál hír hal la tán nem sírt. Nem tu dok 
sír ni, mond ta sze gény öre gem, de le hur rog ták. Azért, 
har sog ták a fü lé be, ilyen hor de re jû ha lál eset nél na gyon 
tor kon ra gad ja az em bert a gyász. Ezt nem ta gad hat ja. 
Hacsak nem a nép el len sé ge va la ki. De hogy va gyok, 
ma kog ta atyám, gye re ke im van nak ké rem, bár ön kri ti kát 
kell gya ko rol nom, hogy egyi kük nek sem ad tam a szép és 
di csõ Joszip, sem pe dig a Visszárionovics ne vet. Ez hi ba 
volt, ki ál tot ta. Er re las san min den ki elol dal gott, me sél te 
rö hög ve atyám, mert õk is el kö vet ték ugyan ezt a meg bo-
csát ha tat lan hi bát. Na?

– Még min dig meg tudsz lep ni. Is ten bi zony. Ezt még 
nem hal lot tam. 

– Na ugye! Most ta lál tam ki. 
– Azanyád!
– Sze gény! Kár, Hogy már nem lát ja, mi lyen szép vagy 

és mi lyen eré nyes! Örül ne.
– Én ne ki job ban, sok kal job ban, hidd el, öreg! 
El hit tem, hogy ne, hi szen an nak ide jén nem volt nap, 

hogy ne töl töt tünk vol na órá kat együtt, hol egyi künk nél, 
hol má si kunk nál, õ olyan volt ná lunk, mintha test vé rem 
lett vol na, és én ugyan így ná luk. Csak rá né zett anyám és 
már tud ta, mi baj, hon nan fúj a szél, mi kell ne ki. Nem 
volt sem mink, en ni va ló se na gyon, apá ink egy idõ ben 
sem mi fé le mun kát nem kap tak, pénz az ab lak ban. Ná luk 
leg alább a nagy ma mák ös  sze hoz tak va la mit, var rás ból, 
mi egy más ból. De ná lunk? Az öre gem nap szám ma gá ban 
sak ko zott, vagy a rá di ót csa var gat ta, anyám vi szont egy 
zse ni volt, min dent ke rí tett, ami csak kel lett és min dent 
õ in té zett. Sok szor lát tam az aj tó üve gén át, ahogy atyám 
mel lett áll a nagy asz tal nál és a ha ját si mo gat ja, apám jobb  
kar ja a de re kát öle li. Le het, hogy ilyen kor be szél tek va la-
mit, de nem hal lot tam.

– Kár, hogy olyan mes  sze ke rült már min den –, mond ja 
Tán cos –, las sacs kán nem lesz ki nek el mon da nunk. – Itt 
meg állt. Rám né zett. – Mit is? –, kér dez te vi gyo rog va. 
Is mét a ré gi Tán cos volt, aki leg fõ kép pen sa ját pó za it, 
ma nír ja it, bár gyú túl zá sa it, fon tos ko dá sát, da gá lyos szó la-
ma it rö hög te ki, nem tö rõd ve a kö vet kez mé nyek kel ak kor 
sem, ha ez zel al kal ma sint po zí ci ót vesz tett egy vi tá ban, 
amit õ kez de mé nye zett. És leg fél tet tebb kap cso la ta i ban is, 
azt hi szem, iró ni á ja a leg szebb il lú zi ó i tól fosz tot ta meg az 
õt gyen gé den és félt ve sze re tõ nõt, akit õ is õszin tén sze re-
tett, s ta lán ép pen ezért nem tu dott elõt te tet sze leg ni, ha mis 
szín ben fel tûn ni, ki sebb hor de re jû kér dé sek ben sem, ami 
pe dig bíz vást meg bo csát ha tó, ar ról nem is be szél ve, hogy 
nem rit kán cél sze rûbb is, mint a min den áron va ló tisz tán lá-
tás for szí ro zá sa. De nem ta ga dom, ne kem ép pen ez a tu laj-
don sá ga im po nált leg job ban kez det tõl fog va, pe dig tud tam 
azt is, hogy má sok sze mé ben ép pen ez nem szol gál ja vá ra. 
Mert per sze Tán cos má sok tól is el vár ta, hogy – akár a 
leg dön tõbb pil la nat ban – ne ve gyék ma gu kat ré mes ko mo-
lyan, de az em be rek már csak olya nok, hogy ezt a szí ves sé-
get még Tán cos ked vé ért se tet ték meg. 

Deák László posztumusz regényét következõ számunkban folytatjuk.
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SZEPESI ATTILA

Ólomöntés
Új esz ten dõ nap ján
ól mot ön tött haj dan
be reg szá szi dédanyó:
lán gon he ví tet te
ke ver te-ka var ta,
ka nál ból a for tyo gó
ha mu szür ke pé pet
vízbe-csordította.
Les te há rom ne bu ló,

ahogy forr a víz ben,
lán got vet az ólom,
ágbogazik, meg der med.
Jó solt is be lõ le
sze ren csét is, bajt is,
ért se, akit meg il let:
csen gõ arany tal lért,
bút-bajt, égi ál dást,
hin tón-já ró sze rel met.

Ringy-rongy kol dus-nép nek
arany szõ lõ für töt,
bö kõs bi ka bor jat is,
ma la cot ki len cet,
ro gyá sig gyü möl csöt,
pá ros gyer mek ál dást is,
ron tó vad vi ze ket,
ve res-ka kast – tûz vészt,
seregelõ sás kát is.

Te nye rén az ólom
csu pa ku sza ág bog,
gya nút lan nak csa lárd ság:
jobb ról szár nyas an gyal,
bal ról ör dög-for ma,
hol re mény ség, hol álság…
Tit kuk ki für kész ni,
lá tón szóra-bírni
egek-ad ta ki vált ság.

Ha lál tánc
Hopp sza, kó fic, szökj a tánc ba,
szó lí ta lak, éj ki rá lya,

zör gõ-cson tú, hú sa-szik kadt –
ke rin gõz ni meg ta nít lak,

üsz kös fog gal ci te ráz ni,
szök dé csel ni és bo káz ni.

Nagy úr vol tál, gör be szol ga,
vi téz, fo ga-sincs bo szor ka?
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Hányt ve tett a sors sze szé lye,
vé res böl lér, fog lár-fé le.

Nincs ir ga lom, kár a szó ér
hu rok ve tõ nyal ka hó hér.

Ere get tél mir ha-füs töt,
te is rop jad, po hos püs pök.

Vén uzso rás, lé lek-sin tér,
resz ket hetsz már ten ger kincs ér.

Vá sár té ren gir hes maj mot
tán col ta tó kan csal baj nok.

Or zó be tyár, pi ros laj bis,
lo vat aki félre-hajt is,

sán ta kol dus, sebe-nyûves,
gyer tya már tó, arany mû ves:

ne kem ál dás, nek tek ron tás –
tán colj te is, füs tös kont rás.

Sut ba búj nál? Nin csen ment ség,
szök dé csel ni kö te les ség,

elõbb vé gig a fõ ut cán,
pat kány-búj ta árok hos  szán,

azu tán a si ká to ron,
pi ac té ri bó dé-so ron.

Hopp a tánc ba, pen dely vá ri
szoty ka, rú zsos baka-mári,

sely pe gõ szûz, öle-vá nyadt
lo vag-vá ró, te se fá radj.

Csil lag le sõ kan csal má gus,
pár ja-sin csen mé zes bá bos,

csu pa súj tás ge ne rá lis –
nek tek for tyog a ka ná lis.

Arany tró non kedve-kornyadt
ti a rás úr, te is rop jad:

tö meg sír vagy fa ko por só –
ez a tánc a leg utol só!
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KALÁSZ ORSOLYA

Küszöbök
Kell egy aj tó,
kell a kicsivilágnak ha tá ra,
a kü szöb is ér ted van,
át lép ve meg érezd,
va la hogy más képp le hetsz itt akár véd te len is.
Csu pán er re kö vet kez tess a küszöbbõl,
ne hidd, hogy va la ki ott ho ná ba lépsz,
hogy itt és most ön fe ledt eb ben ren del kez ne bár ki is
a dol gok fe lett, nem, nem, nem,
váz la tok csu pán:
a gyer tya fé nyes, te rí tett asz tal, a lám pa fény kör ében
su gár zó man da ri nok kal te li ezüst tál,
a sze lí den ko pot tas bár sony szé kek, a ze ne,
a szép zene....
lehetõségek, aján la tok.
Így kép ze lem a meg ér ke zést a szenv te le nül
bo nyo ló dó vi lág ból,
a bátorító, nem el bá tor ta la ní tó kü szö böt,
vágy kü szö böt, szó kü szö böt, érin tés kü szö böt,
az énküszöböt, amin át lép ve mond ha tom:
Ren del kezz ve lem!
A lé leg zet el ál lí tó ha tár át lé pést,
ha meg te szed.
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JUHÁSZ ATTILA

az éj és a csil la gok
hol van nak
ho vá le het tek
a pró ba ba bák

ök len de zõ su hanc
tör-zúz te he tet len

sze mét gyûj tõ re zu han
a nagy táb la üveg

én ál lok
vas híd a fo lyón – 
mil lió sze gecs rög zít
a pil la nat ba

•

vo nat dü bör gés
egyszercsak ott vagy megint
áll a perc a víz

sor be széd
Var ga Fan ni zen mes ter nek

per cet nem õröl
a fé nye se dõ ka vics

ham vas bõr alatt
más ér zék nyit más idõt

egy sze mû szent ol va só

Íme hát
Arszenyij Tarkovszkij nyo mán

Fény ko runk en  nyi volt.
Pil la nat, szin te sem mi.
Fenn a nap, fenn a hold.
Meg va gyunk. De csak en  nyi.

Ami volt, ami van,
Nem si et, csak le beg ni
Pró bál szép na i van – 
S ez ke vés, ha csak en  nyi.
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Ed dig óvott a sors,
Jó volt bu rok ban len ni,
S jól ityeg: lassu, gyors;
Jól fi tyeg. De csak en  nyi.

Légy go nosz? Légy-e jó?
Küz de ned kell vagy pi hen ni?
Fény be vágysz, föld la kó?
Fény re vársz. És csak en  nyi.

En  nyi volt. En  nyi van.
Le het ég re meredni…
Kék az ég, zöld a lomb,
Fenn a nap. És csak en  nyi?

Szer ves sze mét
Örök mo soly – gyûrt 
dom bor za tok közt el nyel 
s las san le bom lik; 
nem zõ aj kak, por ce lán 
té põ fo gak har ma ta 

gyön gyöz. Ha tolj be vég re

ne lesd meg
a nagy szo bá ból hall ga tom ahogy be szél
vá laszt ta lán nem is vár
de tud ja itt va gyok

el hall gat és je lez
ki vár
két uj ja közt még ott szo rong a síp
szá ja szeg le tén kes keny mo soly fe szül
ahogy meg hall ja lép te im
a de rû prés ki csiny két föl en ged
tá masz ko dik
ke zét ki nyújt ja
las san felül
las san fel áll
s én mint ha tánc ba vin ném
kö zel vo nom ma gam hoz

pu hán ve zet akár ha rá szo rul nék
örök re kis fia
hát rá lok õ szé pen kö vet
kön  nyû há ló ing-kis es té lyi ben
me gyünk a száz szor járt bi zony ta lan ba

tes tet len ti pe gés az út
majd las sú for du lás óva tos tá jé ko zó dás
a kar nyúj tás nyi vég te len-sö tét ben
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a pa pírt én adom ke zé be
lám pát nem kap cso lunk mi nek
nem kell a síp sem
csak szólj
az aj tó ban le szek kint
vá rok
nem kell si et ned
vár lak

paj kos de rû van ab ban
ahogy megint szé gyen ke zik ki csit
az óva tos si et ség
s a mo sa ko dás nál meg is mer
az ös  szes moz du lat

fá radt bol dog ság ér ke zik
be ta kar gat
pár halk sza vá val
va jon ho vá szö kik most

Anak re ón a for gó aj tó ban
Hány éves vol tál? – kér dez fi am a sze re lem rõl.
Men  nyi idõs vagy is épp? – kér de zi a Sze re lem.

•

Küprisz né ha ka csint, mo so lyog s pár ked ve set is mond, 
 Ám ha ölel ném, nem int, ha nem in te get õ.
Várj iga zit! – böl csel get a kön  nyû léptü Athé né, – 
 Járd az utad! – szól, s õ már más hogy mo so lyog.

•

Nem tu dok én már hin ni az is ten nõk mo so lyá nak,
 És oda-vis  sza tu dom mind a szi rén da lo kat.
Most az ölé ben ölel s rin gat meg adó an a ten ger,
 S nap szál lat nak evez el len szél ben a vágy.
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BÖRÖNDI LAJOS

Leszámolás
Már sem mi tõl nem fél ni,
már nem meg ret ten ni, ha
föl kap csol ják a vil lanyt, je lez ve
hogy el jött az éj sza ka.

Ver set ol va sol, NG NI-re 
em lé ke zõ ver sét.
Se hol a magasbanhaza,
se hol a meg ál mo dott ott hon lét.

A ma csak ár nyé ka a teg nap nak,
ahol szo rí tot tak iszo nyú pán tok.
A hol nap el ha ló só ha ja
a sem mi be hul ló vi lág nak.

Mi ért is fél nél? Már ré gen nem vagy,
ve led már nem le het mit ten ni.
Még Ba bits s Kosz to lá nyi jár eszed ben?
Õk kik? Kér de zik tõ led. En  nyi.
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MADÁR JÁNOS

Azért szeretlek
Azért sze ret lek,
mert sze re ted Jó zsef At ti lát,
Ady End rét.
Ver sek ben lé te zik
tö ré keny ar cod,
és nyel ve den vi szed
a sza vak
édes rend jét.
Nem szólsz,
csak
ár nyék nyi csönd ben
éne kelsz.
Csil lag je le ket raj zol
hall ga tá sod,
és ki tárt te nye rem bõl
na pon ta
útrakelsz.
Kör me im fél hold ja it
kül döm el
utá nad.
De az öle lés
fé nyes em lé ke
las san
a lel künk re
szá rad.
Föl ol dód nak
a tár gyak
gyer me ke ink
szét szórt
já té ka i ban.
Az üveg go lyók
mö gött
egy dal
fél sze gen
el su han.
Vi lág gá gu rul min den,
ami volt,
és ami le het ne.
A jö ven dõ is
ham va dó tûz már,
pe dig a kagy ló
és a ten ger
csak sze ret ne, sze ret ne.
In dul na ve lünk
a tisz ta ság ban mo raj ló
égen,
hogy a vég te len
hul lá ma te le hess:
utol só me ne dé kem.
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DALOS MARGIT

A képfestõné köszönete
Hej La bo da, La bo da,
Lá bad ide, meg oda

(Ne mes Nagy Ág nes)

Hej Labodár, Labodár,
lá bad ide-oda jár:
kup lung, fék és gáz pe dál,
kup lung, fék és gáz pe dál.
Tét len sé ge kép te len ség,
s ez nem csu pán kép le tes ség:
ké pet ho zol, s mon dod: tes sék.
A két lá bad di csér tes sék.

Nem Labodár! LaboZár!
Most mond ják csak . Mi lyen kár.
Mon dó kám ra ez a zár.
Zárt mon dó kám kód ja fur csa,
Nyit ja majd a Labozárnak
labodáros au tó kul csa.

Nyár idõ
Nyá ri ég bolt: ze fír szok nya,
pör get  tyû sen fel puf foz va.

Bo kor ug ró szok nyá já val
a zsen ge nyár ví gan szár nyal.

Át per dül a na po kon, át pö rög a he te ken,
úgy in dult, hogy for gó tán ca vég te len.

Idõ he gyén fen na kad va
le lap pad a ze fír szok nya.

Meg aludt csönd
Reg ge lek tej fe hér, meg aludt csönd jé be
var jú ká ro gá sok hulladékja pot  tyan.
Elül a fel szí nen, sem mi meg se moc can.

A haj nal edé nye me le ge dik las san,
sû rû sö dõ csend bõl hang bu bo rék pat tan,
sors társ ra ta lál a var jú ká ro gás ban.

Bûn je lek
Hold ba vájt kö röm mel
csüng a nagy fe ke te
vak de ne vér es te.
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Csil lag szú rá sok tól
vo nag lik a tes te.
Haj nal ra de ne vér-
szí ne meg fa kul va,
mint ha sö tét vé re
las san ként ki foly na:
ga la xi sok po gány
ink vi zí ci ó ja.
Egész nap to csog és
csuszákol a lá bunk,
a vi lág min den ség
bûn je le in já runk.

Tá vo li pa no rá ma
Az ezüst ég bõl ki vág va
a fe nyõk ne ga tív ja.
Itt-ott a csú csok s az ég kö zött
pon tat lan fél re csú szás:
be szü rem ke dik a lég üres sem mi.
Ilyen kor kell a lát vány ba be men ni,
hely re il lesz te ni a fák app li ká ci ó ját,
s ma gam mal be fed ni
az ezüst bõl ki met szett
ma gam ne ga tív ját.
Lé leg zé sem füst zász lócs kái
a kon tú rok ba be le len ge nek:
élet re le he lem a fe nyõ ket,
ma ga mat s az eget.

Gel lert kap a fény
Az ég csú csá tól a föl dig csat to gó fel hõ,
A len dü let tõl fosz lány-pá rá kat hú zó
– Ver des és lük tet ho mo rú-dom bo rú íve –
Vi tor la? An gyal szárny?
Ezüst-arany ref le xek né ma csat to gá sa,
El hul lott szárny tol lak pörgölõdõ tán ca,
A vég te len azurban egy csepp fé nye sí tett fe hér,
És leng és lük tet a le ve gõ ben min den,
Arany csepp je i vel per me tez a nap,
és ér zed, hogy visz, és hal lod, hogy csat tog va szá guld,
Az el hul lott pi hék az ör vény ben le s föl pörgölõdnek,
Na pon szik kadt fe szes vi tor la vá szon,
Hó fe hér dom bo ru la tán gel lert kap a fény,
Kö ze lí tés ez? Vagy tá vo lo dás?
A su ha nás csat to gó lég hu za tá ban
Csil log va át öb lí tõ dünk, min den más bi zony ta lan.
S ha vég leg meg ér kez tünk, vagy ha vég leg el tá vo lod tunk,
Vagy ha meg ér kez tünk a vég le ges el tá vo lo dás ba,
Szét tárt kar ja in kon, s le pi hent há tunk haj la tán
Ott fog ra gyog ni a nap per met arany hím po ra,
S né mán és csu kott szem mel is ér te ni fog juk,
Hogy mi az az azur és mi az a fel hõ,
S hom lo kunk ban, a ki apadt pá ros ku tak mé lyén
To vább ver des és csat tog az an gyal,
S az ég  csú csá tól a föl dig csat tog a fel hõ.
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A szur dok-éj sza kák
A szur dok-éj sza kák fény te len sza gá ban,
Hol még a teg na pi gon do lat is boly hot ereszt,
Egy más ra sö pör ve a nyi rok ban min den,
Vak-moz du la tú söp rés vak-be tûi a föl dön,
S fek szik az éj ben a ki ol vas ha tat lan,
A szem héj-sö tét ég alatt egy más ba nõ ve min den;
Az õszi nap a nyá ri ku tya tej jel,
(óh, a ra ga csos, szi vár gó le vük!)
Az ég vi zé ben las san el úszó akác ág,
Fe hér vi rá gai áz tak a fény ben,
A nagy esõk ben ki lú go zott se szí nû gi lisz ták,
Az es ti kony hák a ki hûlt va cso ra sza gok kal,
Mo sás ra gyûj tött szennyesruha hal mok,
Tás kák al ján kal ló dó meg írt cé du lács kák,
Ka bát zseb ben ta lált ta va lyi vo nat jegy,
S a jólnyírtságból ki nõtt nyur ga buxusbokrok.
S nyir ko sod nak egy re a szur do kos éj ben,
Mint ku pac ba sö pört mál ló zsák fosz lá nyok
A rá juk bé lyeg zett szó da ra bok kal.
(UKORICA, BÚZ, DUNAMENTI MAL MOK,
OLNÁR-CÉH, HÁN TO LÓ-IPAR)
Mi atyánk, mol ná runk,
A de gesz re tö mött, ham vas zsá kok ura,
A sze lek tált ter mé nyek osz tá lyo zó ja,
Szé pen meg írt zsá kok fe szes re tö mõ je,
Add, hogy a hi bát lan, lilaszín bé lyeg zõ
A zsá ko kon min dig ott kereküljön,
S amit a bé lyeg zõ mond, az le gyen a zsák ban.
Ki vagy a men  nyek ben, szállj le a szur dok ba,
Fé nyes uj ja id közt csur gass át min dent,
S ha el va dult ku tyák hor dá ja zú dul a hor ho sok ban,
A ma lom csen get  tyû ket in dítsd meg új ra,
S fe hér lõ ma lom por ral hintsd be a szur dok-éj sza kát!
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URI ASAF

(az éjszaka elsõ negyede 
feltörhetetlen dió)
Ami kor a plüss bé kák el hagy ták a ta va kat, 
a tá vol ban fe hér ha bok vál ta koz tak. 
Egy nap pal ké sõbb az ut cán lát ták õket. 

En nek (em be ri rész rõl) nincs ma gya rá za ta. 
Az élet ösz tön, 
a szel lem se gít sé gé vel part ra száll. 

(a Völgy Ka pu ja
jú ni us ban)

En gem vé kony vers kö vet és min den iz zad: 
a szür ke ös vény, a bar na föld és a meg ha sadt szív. 
Tû le ve lek sa ra a fák kö rül 
a ta laj szín. 

Kre ol. Az ál la ki csi, kön  nyek a sze mé ben. 
Mi ez? Zsol tár? Szo nett? 
A ten ger utol só húsz mé te ré nek erõ sza kos sá ga, 
mely le bo rít, fel dönt, ki ra bol, 

nem tûr raj tam sem mit, mely az én ré szem. 
Min den eh hez a taj té kos sáv hoz ta pad, míg  
a nyu godt, kék-zöld tö meg, a Vég te len, 
nem a mi enk. 

(szent kép)
Cso port a le ve gõ ben, mely rõl tud ni le het, hogy szent.
Õ is köz tük van és le beg. Min den õt né zi, 
lent. Vagy csak én? Ra gyog. Egy szer re 
ál ló kép 

és sza bad esés. 
Má sod szor egye dül jött, fent rõl. 
„és kõ lett a hul lám térdébõl”.1

Re pü lés köz ben, 

há rom szor szólt a tü csök,  
a gom bos tû em ber. 
Az egyet len pom pe ji me ne kült, 
akit az óta is ke re sek.

1 Idé zet Do nald Hall (1928–) ver sé bõl.
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PÉNTEK RITA

Várakozás
szõ lõ ves  szõn víz csepp
ma dár ita tó te nye rünk
súly ta la nul ki nyí lik
va la hol a tér ben
a kely hek ki ürül nek

La bi rin tus
ró zsa
fé lig ki nyílt
fé nyek zu gok
sö tét öb le i ben
egy szer re éb red tünk
ki ta kar tak le vá ló szir mok
egy sze rû en akár az esõ
fe hér szá lak ra bom lik
ös  sze fo nó dott hall ga tá sunk

Ta vasz
fel ázott utak
nem csak ál ma ink zöl dek
lom bok ká le szünk

Árok
a tér ki hagy
kö rü löt ted ki ürült árok
bõ röd alatt
a vég te len pil la nat
ös  sze zá rul

Már
te kin te tünk kö ze lít
szür kén pá rál lik
a kék lát ha tat lan
út ja it ma gunk ba
rejt jük ez már
az õsz
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Meg állt
csak ki la zult tég lák
egy sze rû rend je
ahogy át vál to zunk
meg nyí ló ré sek ben
kü lön vér és víz
és szö gek fö löt tünk
a nap meg állt

Tánc
il lesz ke dik-e lép te id hez han gom
já rá sod le het-e tánc
meg kez dett mon da ta im ban
egyet len hang
a ki tar tott moz du lat

Au gusz tus
ke zem las su ló
vi ze ket fod roz
a zöld le haj ló
ág vé ge in pi hensz
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TÓTH IM RE

Spi on
Egy per zse lõ feb ru á ri dél elõtt, vis  sza tér tem

a fel vi gyá zók há zá ba, érez ni akar tam megint azt a
sza got. Ha el árul ha tok ne ked egy tit kot, nin cse nek
töb bé hét köz nap ok.
Min den nap az utol só azok nak, akik ne vük ben hord ják
tit ku kat. A kód fej tõk szo bá ja mel lett, a fo lyo són is  szák
híg ká vé ju kat.
Még de cem ber ben kez dõ dött a do log, az tán lett ja nu ár,
és új ra feb ru ár, mit négy év rom ba nem dön tött, ar ra már
örö kös ta vasz vár.

Hir te len meg vál to zik, és ír ni kezd. Tes te hang ta lan
ra gyog, mint mi kor meg lát ja azt, mi ért ér de mes, egy óri á si 
ké pes la pot. A fa lon kü lö nös alak za tok, és egy el jö ven dõ nyár,
má tól kezd ve min den óra ös  sze-vis  sza jár.
Az aj tón rács, az ab la kok is rá cso sak, do há nyoz ni csak a
kert ben szabad. (Ezt a ver set még nem ol vas ta sen ki, és ez
le het, hogy így is ma rad.)
A tit kos te rem ben ve tí tik a há bo rús hír adót, és más egyéb fil me ket.
A vá szon ról né hány dik tá tor in te get.
Vé gül meg mu tat ták az is te ne ket. Volt fe ke te, vö rös, sár ga, zöld.
Bé ke csak a fény gyõ zel me után. És mind egyik kön  nye zett.

Szep tem be ri fény
Azt mond ják, a há bo rúk min dig haj nal ban kez dõd nek, és ez 
va ló szí nû leg így is van, ami kor a ka to nák ide ge sen szív ják
ci ga ret tá ju kat, a já ró mo to rú jár mû vek mel lett, vagy pe dig
egy re pü lõ ben ül nek, görcs be rán dult gyo mor ral, és la tol gat ják
az esé lye ket. Az tán, fel száll nak a gyors, pán cé lo zott ko csik ra,
vagy ug rás hoz ké szü lõd nek, ki nek-ki nek fel ada ta sze rint.
Orpheus is így ké szült, vagy Dan te, mi e lõtt alá szállt, csak az a
kér dés, hogy mi ért me gyünk. Mert csak a kül de tés szá mít, és a
cél, az, ami ért el in du lunk.
Azt a ver set, vé gül, nem küld tem el, hi szen van nak le ve lek, ame lyek 
év ti ze de kig ke ring nek a vi lág ban, vagy ké pes lap ok, amik csak ak kor 
ér kez nek meg, mi kor már nincs je len tõ sé gük, mert a cím zett már
rég ha lott.
Azt a me xi kói ké pes la pot sem kap tam meg, hi szen fel sem ad tad,
de ké sõbb még is, sze mé lye sen hoz tad el, te ma gad vol tál a ké pes lap,
ra gyog tál, lát tam raj tad ke resz tül a me xi kói tá jat. 
És ak kor, a ka to nák el dob ták ci ga ret tá ju kat, be száll tak a be me le gí tett 
jár mû vek be, ke zük a hû vös vas hoz ért. –  Irány a vég te len. 
Sok szor kép zel tem el, ho gyan fogsz jön ni, de vé gül – per sze – min den 
más hogy tör tént. Nem ak kor, és nem úgy. 
Fül ledt nyá ri es te volt, mi kor te le fo non hív tak. Mond ták, a ha lál 
tor ká ból me ne kül tél, és mi kor ké sõbb meg lát ta lak, lát tam, tény leg 
iga zat mond tak. 
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ZSÁ VO LYA ZOL TÁN

Fo gé kony Sú ro ló
avagy bi zo nyos Mathilde

Dé li báb bi gék a le ve gõ „lécein”, zsír fé nyû kö ze in helyeseb-
ben, és reb be nõn ter mé sze te sen. Ho gyan is
más hogy? Ba lett ci põ sen azon kí vül, meg
tüll szok nyá san; kés éle sen ugyan csak ; „kul csa i kat” 

ha von ta pár szi go rú di á ri um megfogalmazásaiért
comb ja ik közt he gye zõk: ce ru zás és, tu dom, nap ló író nõk.

S még sze ren cse, ha csak azok! Mert sok kal in-
kább olya nok, hogy sze gény Cho pi nünk sza bá lyo san
ki nyif fan tõ lük. In ten zí vek, hát! A jól tû rõ Musset meg új
centurio lesz ke zü kön: a szá zad köl ké nek vad nya fo gás

jut tõ lük. Kör be néz ve: bor zal mas cé có min de nütt;
amer re a szem el lát, vib rál nak és re zeg nek – bár mi re!

Nem úgy, mint egye sek: a kért vagy – igen! – a nem is
kért  anal fa bé ták. A ma guk tól, és alig ha kü lön
in tim tor na gya kor lat ok kö vet kez té ben iz mo sak. Ki ket
edzet tek gé zen gúz öc  csök, alkesz bátyók, kéjsóvár,

ko mor ne ve lõ fa te rok. Kik Egy Csak , ám de leg alább
res tell fag gat ni (tud ja rég): „Dok tor úr, ön az ördögé…?”

•

Észa kon meg kérd te ezt tõ lem, a ten ge ren, egy valaki.
Kö ze lebb rõl ér te nem nem nyílt mód. A ha lál
volt, hon nan vis  sza hú zott ép pen: fé nyes, ned ves és
hi deg. Na, fõ leg ned ves! Az von zott ben ne. Más egyéb

min dent pe dig csak hal lo más ból ér tem tet ten én
be lõ le; csó nak vitt vagy ha jó: tek nõ a ví zen át, ha ránt.

Ki ha jol tam ha ránt. Nem mi ként egyesek… Ép pen hi szen
úgy sem: és mármeg men ni sem… Ak kor mi kor
is volt ez? Hogy’ volt, hogy’ – lesz?: Immáron so ha!
So ha a nap ja, mi nek is? (Vég té re igen is tet szik ne kem.)

Re me gés e „so ha”, erõteli sóhajtás, hogy ha aka rom:
balett-termek izomdús, kar csú légje. Bakfis-tournier.

Olyik nak ar cán vis  sza néz ni, tük rön át, de jó! Olyik-
ra vis  sza néz ni, úgy, hogy észrevé-
telen ma radj, mert vé gül aka rat lan meg pi sil te ted,
rém-bá csi! Ön nön ron csod. Mint az egye sek,

leg több e dé li báb-ha bok ból nem stra pál ha tó
meg lel ki leg. Még tes ti leg ta lán. Alig ha más mi ként.

•
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Nem mint az egye sek, az egyes egy, az Egy…! – 
Mi kor is vol tam köz tük utol já ra? Évek, év ti zed-
ek vál la im mö gött az óta már. Sok mért föl di dû nék,
az óce án ma ga! Elzuttyant kon ti nens is párnehány.

Köz tünk a pusz ta csak , a csil lám Sza ha ra –: egy dél után,
mi kor le es tem lá bam ról; fel áll tam még, pe dig len vé ge lett

on nan tól, ami ce: az idõ és a tér, s min den monád-közök
ki tá gul tak elõt tem, és zsugorni kezd tek hõn, szel le mi en.
Vé gem volt; fel kel tem, s dü höd ten men tem át
a ba lett-in té zet hez, hoz ni, fo dor-pré dá lón ma gam-

nak ál do za tot vagy ket tõt, kön  nyen per gõt. Né gyet is!
(Két nap múl va – át me net’-ös  szeg zés – a he te di ket.)

S lát tam, hogy mind hi á ba. Ti zen né gyet is
el hoz ha tok, a hó nap jól elég még ar ra. Negy ve net
fél év alatt, ha vis  sza fo gott is va gyok a tom bo lás
sán cai közt… Még tud tam men ni, s már el hagy tam én

ezt a gya kor la tot. Ott sír tam lent a sar kon és a ka pu ban.
És jöt tek õk; ko pog tam el. Egy sú rolt már csak : Sta ti kám.
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G. IST VÁN LÁSZ LÓ

Hu szon ne gye dik Nap-mo no lóg
Itt nem lesz vi rág zás. El kép zel ni
is kép te len, hogy ez a domb ol dal,
mint ha óri ás hom lok elõboltosulása
vol na, meg tûr jön por zót, bi bét,
vi rág lo mot, bo hóc díszt a se lyem pá zsi ton.
Hogy len ne itt vi rág? A méh dön gé se
is ab szurd. Még hogy por zás. Ko sár ká já ban
ci pel né óvat la nul, ra gad na szõ ré hez,
ami hoz zá ju tott. Én nem le szek ba lek.
Se lám pa gyúj to ga tó. Nem sze ret ném,
ha az élet, mi kor fel kel nék, itt-ott
vi lá gí ta na, fel gyúl va mint egy mo za ik sze men
a táj, tég la fé nyek priz má ján
tör ne szét, hogy én is élek. Le pel le vél lel
nem ve szem kör be, ami utá nam jön,
nem óvom szir mok ban az idõt. 
Kar co san mu ta tom, ami az enyém,
ahogy jég táb lát tö rök be fa gyott
sze rel men, be fa gyott ta von.


