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Im memoriam Deák László

DEÁK LÁSZLÓ

Jókor jött, máig tart
Gyõri költõbarátaimnak

Kormos Pista szelleme, Parancs Janó jelleme
Állt mögötte, segítette és szentesítette
Hogy meglegyen s megálljon a futó idõben.
Mégis szép, hogy magunk, mindannyian akartuk, 
Tápláltuk is, érleltük is a zsenge, emberi tövet,
Közös lázat, ábrándot, összetartozást. Mit mondjak,
Ezt az egyszer csak született férfibarátságot.
Mert nehéz szót érteni, és talán nem is lehet.
A váltó idõ mohón fölhabzsolja a kedves lényeget,
Didergõ, önzõ lényeket terít az árokpartra,
Akikkel aztán könnyen elbánik a tél, vagy a tavasz.
Erõsítsük hát magunkban, ami oly különfélévé tesz,
Pályát ír, elválaszt és élhetõ önkörünkbe zár,
De elcsitít, összebékít, mikor ha erõsebb ige szólít. 

A vers elõször a Mûhely 2006/5. számában jelent meg.
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DEÁK LÁSZLÓ

Repkény
nem fájt. Il let ve, Tán cos nak még is csak fájt, hogy sze re tett 
vol na ki ál lí ta ni, akár egye dül, de in kább töb bed ma gá val, 
a ba rá ta i val. De ki ál lí ta ni – csak úgy –, azt nem le he tett. 
Kész cso da, mond ta Tán cos nemegy szer, hogy pár tunk, 
és leg fõ képp Furceva as  szony a fes tést és fo tó zást még 
a kel lõ bi zo nyít vá nyok hi á nyá ban is en ge dé lyez te, pon-
to sab ban sze met hunyt e la za ság lát tán. Pe dig Furceva 
as  szony rop pant fel ké szült elv társ nõ jük volt (ne kik), tõ le 
szár ma zik az „abszt rakt fes té szet pe dig nincs” – te hát 
ér te lem sze rû en be til tott – cí mû dokt rí na. Az abszt rakt 
fes té sze ten va ló szí nû leg nonfiguratívot ér tett a szov jet 
kul túr po li ti ka ak ko ri el sõ em be re, pon to sab ban as  szo-
nya, de hát ez már iga zán so kadren dû, pisz li csá ré kér dés-
nek szá mí tott.

Nem na gyon vet ték igény be Tán cost a mun ka he lyén, 
amo lyan aleatorikus mun ka idõ jött szá mí tás ba a kol lé gák 
ré szé rõl is, ha csak le he tett, a fa la kon kí vül ma sze kol tak, 
már mint az idõ sebb je. Te mér dek sza bad ide jét ésszel hasz-
nál ta ki Tán cos, a ma ga rá érõs, epi ku reus, foly to no san 
él mé nyek után szi ma to ló mód ján. Reg ge len ként – ha csak 
nem volt ép pen ki kül de tés ben – ál ta lá ban pon to san meg je-
lent, tün te tõ en blok kolt, kar ton ját a „Be ér ke zet tek” táb la 
meg fe le lõ ré sé be il lesz tet te. Ci ga ret tá zott, reg ge li zett, 
ci ga ret tá zott, ká vé zott, ci ga ret tá zott, le he tõ leg a ben ti 
leg jobb tár sa ság ban. Szel le mes fi gu rák vol tak, több sót 
et tek már, mint cuk rot, és gyil kos ka ján ság gal te kin tet-
tek kör nye ze tük re és az utá nuk jö võk re. Egyik tör té net 
a má si kat ér te, és jó for mán így ment ez dé lig. Ami kor 
az tán meg it ták ebéd elõt ti sö re i ket, majd ket tes ben, hár-
mas ban meg ebé del tek a kör nyék há rom szó ba jö he tõ 
ét kez dé jé nek egyi ké ben. Ez után Tán cos be ve tet te ma gát 
Pest ut ca ren ge te gé be. Ami kor pe dig Re zek kel rá kap tak 
a Metropol-büfés ebé dek re, at tól kezd ve már leg fel jebb 
ki vé te les eset ben tér tek csak vis  sza ebéd után mun ka-
hely ük re. Nem is ak ként te kin tet tek rá vol ta kép pen, 
ha nem mint egy olyan fe je del mi ud var ra, amely át me-
ne ti leg rossz ke zek be ke rült ugyan, de szá muk ra azért 
biz to sít kegy ál lá so kat. Pusz ta bûn tu dat ból, nem va la mi 
alá va ló el len szol gál ta tás fe jé ben. Egy olyan he lyet, 
ahol min den fenn ál ló rend del el len tét ben sza ba don 
le het be szél get ni az Eu ró pai Is ko lá ról, Várkonyi Nán-
dor ról, Ham vas ról, Weöres rõl és Pi linsz kyrõl, Né met 
An tal ról, Kas sák ról, Bre ton ról, Anton Webernrõl, John 
Coltranerõl, és így to vább.

Sza ba don, mint ha e ne vek hez tar to zó kép ze tek, fo gal-
mak, mû vek és ma ga tar tá sok éle tünk min den na pi, ter mé-
sze tes, szer ves ré szét ké pez ték vol na, ho lott va ló já ban a 
ki vé telt je len tet ték, a be vett sé mák gyö ke res el len té tét, 
lá za dást és for ra dal mat. 

Ezt tud tuk sa ját erõnk bõl pro du kál ni öt ven hat foly ta-
tá sa ként, még ha nem tu da to san tet tük is, a do log éle és 
ra di ka liz mu sa va la ho gyan ve lünk ma radt. Csak hát nem 
a po li ti kai rend szer meg vál toz ta tá sá ra tört im már, ha nem 
egy na gyobb és alap ve tõbb nek kép zelt sza bad ság fe lé. 
Az ural ko dó, ha zug és vas ka la pos mû vé szet he lyé be egy 
sa ját esz mé nye ink sze rint va ló, õszin te, sal lan gok tól men-
tes ki fe je zést kí ván tunk ál lí ta ni. Min tá kat ke res ve ho vá 

4. (egyszer hol volt?)

Ami kor le sze relt a ha tár õr ség tõl, a fõ vá ros ál lás hi ány-
 nyal küz dött. Az új gaz da sá gi me cha niz must be ve zet ték, 
de szin te azon nal si ke rült is be ful lasz ta nia a párt ve ze tés-
nek. Tán cos hu szon két éves volt, el sõsor ban ka to na sor sa 
ki pi he né sé nek ter ve fog lal koz tat ta min den nél erõ seb ben. 
Any ja ta ná csá ra azon ban ajánl ko zó le ve le ket kül dött köz-
is mert, kul tu rá lis pro fi lú cé gek nek. Dön tõ ré szük vá lasz 
nél kül ma radt. Ami kor ra meg fe le lõ he lyet ta lált vég re, a 
pá ri zsi di ák lá za dás vé get ért, Daniel Cohn-Bendit, a vö rös 
Da ni le ke rült az új sá gok cím ol da lá ról. 

Ezt kö ve tõ en ba rá tai az zal cuk kol ták, hogy ha ma ro san 
vis  sza vi szik a Ha tár õr ség hez, Cseh szlo vá kia meg szál lá-
sá nak idõ tar tam ára. Et tõl kel lõ leg be tojt, mert va ló ban 
hal lott olyan ka to na társ ról, akit vá rat la nul új ra be hív tak. 
Sze ren csé re ag go dal mai túl zott nak bi zo nyul tak. Épp úgy 
ki ma radt a cseh domb ság le ro ha ná sá ból, mint a szo ci a-
lis ta ro mán had se reg. Ceaușescunak ez zel a különutas 
hú zás sal si ke rült meg kü lön böz te tett fi gyel met ki vív nia a 
kö zö sen fel lé põ szo ci a lis ta tá bor orosz lán jai kö zött. Tán-
cos nak nem. 

Ment sé gé re le gyen mond va, egé szen más fé le fi gye-
lem re as pi rált, azt rö vi de sen meg is kap ta, ezért éle te 
új já szü le té sé nek is bát ran ne vez het jük ezt az idõ sza kot. 
Tán cos meg ta nult örül ni, bár mi ki csi ség nek akár. Ki ál lí 
tás ról ki ál lí tás ra, köny ves bolt ról köny ves bolt ra, an tik vá-
ri um ról-an tik vá ri um ra, könyv tár ról könyv tár ra járt, nem 
mint ha fel ve tet te vol na a pénz, de ös  sze ha son lít ha tat la nul 
gaz da gabb nak érez te ma gát most, hogy fi ze tést ka pott, 
mint ad dig bár mi kor. Új ra és szor gal ma san járt alak rajz-
ra es tén ként a Tö rök Pál ut cá ba, fo tós bol tok ban leb zselt, 
hogy ked vé re must rál has son ré gi ka me rá kat, igye ke zett 
azon me le gé ben meg néz ni az új fil me ket és fel haj ta ni a 
be sze rez he tõ le me ze ket a las san meg élén kü lõ ba ke lit pi-
a con. Mind emel lett a leg több idõt ba rá tai tár sa sá gá ban 
töl töt te, jó for mán alig né zett ha za, hi szen ma ra dék ide jé-
ben lá nyo kat haj ku rá szott. És sé tált a ko ra õszi fény ben a 
Mú ze um kör úton, út ban a Csen des, vagy a ki csit ar rébb, 
a Gourmand fe lé, ahol me xi kói kávét ivott, míg fil mes 
ba rát ját vár ta, aki far mer nad rág gal üz le telt. Iga zi Lee 
már ká val, ami ide ha za nem volt kap ha tó, csak Trap per, 
és azok az egyéb ként stra pa bí ró cejgnad rá gok, ame lye ket 
a Nép szín ház ut cai ma szek sza bók né me lyi ke varrt. 

Nem volt már hétrema-vároma-Nemzetinél, mert rég 
le bon tot ták, épp úgy a Ke re pe si és Hun gá ria kör út sar kán 
állt, fres kók kal éke sí tett, de csu pán szim bo li kus nak te kint-
he tõ met rómeg ál ló neogrúz épü let tömb jét, ame lyet haj dan 
Gerõ Er nõ (a híd ve rõ) adott át a hi szé keny mun kás-pa raszt 
tö me gek nek. Most, hogy va ló ban ne ki fog tak a met ró épí-
tés nek, gyor san el kel lett ta ka rí ta ni az út ból a ko ráb bi pro-
pa gan da hasz na ve he tet len né vált test tö me gét.

A kör úti és bel vá ro si jobb he lye ken meg je len tünk, 
mint új tár sa ság, a fi a ta lok, a hu li gá nok, a ga le rik, a hip-
pik, a sza kál la sok, a hos  szú ha jú ak-mos dat la nok. Mint a 
né hai jam pik utó dai, egy tök kel ütött tár sa da lom agyá ban, 
ki-mi nek hí vott, ne ve zett ben nün ket, a fõ, hogy fáj jon. De 
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is for dul hat tunk vol na, mint a szá zad avant gárd tö rek-
vé se i hez, egy ko ri és a még élõ al ko tó i hoz. Egy má sik 
le het sé ges úton pe dig, a há bo rú utá ni nyu gat-eu ró pai és 
ame ri kai mû vé sze ti, ze nei, iro dal mi, fil mes kí sér le te zõk-
höz – kí sér le tek hez, ame lyek hez csat la koz ni, akár csak 
elv ben, ön ma gá ban vé ve is lá za dás nak szá mí tott.

Tán cos ér zék szer vei egy szom jú gö dény, éh to por tyán, 
szá raz spon gya mód já ra szív ták ma guk ba az új és iz ga tó 
ha tá so kat, ame lyek per sze csak itt szá mí tot tak új nak, még 
a len gyel or szá gi vi szo nyok hoz szá mít va is, ami rõl a meg-
élén kü lõ au tós top pos vi lág részt ve või ámul va szá mol tak 
be. Meg per sze a lé leg zet el ál lí tó len gyel csa jok ról is.

Túl a rum kor sza kon és a pan csolt sze szek ural mán, 
meg je lent a vod ka, a Raki Rushi és a Skenderbeu, az az 
Szkander bég ne vû al bán ko nyak, mint iha tó, ré sze gí tõ 
ha tá sú és hoz zá fér he tõ árú sze szek, ame lye ket a leg ol-
csóbb ha zai cikk, az Al ma vod ka ve ze tett fel. Ju go szlá via 
fe lõl a Cé zár ko nyak, Nyu gat-Eu ró pá ból a Bel la Itá lia, és 
az An na pres  szó had ál lá sa in ke resz tül pe dig a Campari, a 
Mar ti ni, a Gor don gin és a VAT ́ 69 whis ky tá mad ta gyen-
ge, meg adás ra kész bás tyá in kat. A há zi bu lik pia kész le te e 
kör ben stan dar di zá ló dott. Meg nyug ta tó fej le mény volt ez 
min den fé le szem pont ból.

Ám de a vi lág, és kü lö nö sen a szo ci a lis ta vi lág, bo nyo-
lult va la mi.  

Alig hogy va la mi ki nyílt, több min dent men ten be zár-
tak, a lég ki hûlt és a rend meg me re ve dett. A ma gyar 
fil mek jel leg ze tes ér tel mi sé gi sze rep lõi, fõ hõ sei szem lá to-
mást egy sza bad moz gást biz to sí tó, to le ráns és az anya gi 
jó lét je le it mu ta tó vi lág ban mo zog tak, kö tet le nül, de min-
dig vi tá ra ké szen. A va ló ság ban vi szont nyo mo rú sá gos 
fi ze té sek, la kás hi ány, an ti de mok ra ti kus köz ál la pot ok, 
rend õr ura lom, a la kos ság dön tõ há nya da ré szé re vaj mi 
szûk re sza bott já ték tér volt jel lem zõ. De a te le ví zi ós adás 
et tõl kezd ve a ja va fe szült sé get fel ol dot ta, vagy le ve zet te. 
Hasz nál ta ezért, élt is ve le nagy elõ re lá tó an a ha ta lom, és 
él ve le, mind a mai na pig.

– Ép pen ezért nem vá sá ro lok te le ví zi ós ké szü lé-
ket, ér ted, egy sze rû en nem ér de kel, vagy ha még is 
kí ván csi va gyok egy meccs re, fel me gyek Mikiékhez, 
még so se mond ták, hogy ne men jek. An nak ide jén 
a Rosenbergékhez jár tunk mi, srá cok mec  cset néz ni, 
ott volt a fél ház. Az öre gei már sok szor ágy ból néz-
ték a mû sort, hal lot tuk fél fül lel, hogy moz go lód nak 
a duny ha alatt. A ma ma idõn ként na gyot fin gott. Az 
öreg Rosenberg úri sza bó volt sze gény, de hol vol tak 
az urak ak kor a Jó zsef vá ros ban? Na gyon fel húz ta 
ma gát az igaz ság ta lan bí rói dön té se ken, volt, hogy az 
ágy ból fe lül ve le köp te a kép er nyõt. Ül tünk ott srá cok, 
és néz tük, hogy cso rog le a nagy skuló, ami az imént 
még a fe jünk fe lett sü ví tett el. Né ha ta lál ko zom eg  gyel-
eg  gyel a ré gi ek kö zül, na gyo kat rö hö günk még min dig 
a Rosenberg bá csi hú zá sa in, sze gény, tu laj don kép pen 
na gyon fi a ta lon halt meg. Az öz vegy egy idõ múl va 
szí ve sen férj hez ment vol na, ha lett vol na je lent ke zõ. 
Anyá mat is nó gat ta, ha va la hol össze ta lál koz tak, hogy 
men jen férj hez új ra, õ is men ne, hej-haj, de még meny-
 nyi re men ne! Anyám per sze ki ne vet te, de Rosenbergné 
nem ne ve tett ve le.

– Nézd Re zek – mond ta Tán cos –, én is is mer tem 
Rosenberget, még Pá rizs ban is ta lál koz tam ve le ta valy, 
egy in gye nes kó ser kony hán száj har mo ni ká zott a ven-
dé gek nek. El sze gé nye dett, öreg zsi dók nak és né hány 

ke let-eu ró pai dis  szi dens nek. Amúgy Gyu ri sem mit se 
vál to zott, csak a ha ja hul lott ki a fe je búb ján, ép pen, mint 
az ap já nak, és leg ke ve sebb ki lencdi opt ri ás le het már a 
szem üve ge. Fil met per sze az óta se csi nált, de írt egy cso-
mó for ga tó köny vet, mind egyik Bu da pes ten ját szó dik, a 
fran ci á kat te hát ele ve nem ér dek li egyik sem. Meg pró bál-
tam er rõl meg gyõz ni, de hajt ha tat lan ma radt. Be mu ta tott 
a meny as  szo nyá nak, egy ir tó dö gös arab csaj nak, eb bõl 
azon nal tud tam, hogy Gyu ri be csa va ro dott.   

– Ne ked, öre gem, a Csibrákyt kel le ne meg is mer ned. 
Ös  sze is hoz lak ve le, ha leg kö ze lebb Pes ten lesz. Oda me-
gyünk együtt a Baj társ ba, ahol a Vigiliásokkal ta lál ko zik. 
Ha min den igaz. Utol já ra Iván nal vol tam ott, mi e lõtt 
dis  szi dált. Na mind egy! Csibrákyval tet sze ni fog tok egy-
más nak.

– Mi ért, mi vel fog lal ko zik? Úgy ér tem, ki cso da? Fes-
tõ?

– Áh! Ré gész, en  nyit se tudsz? Vi lág hí rû ré gész. Nép-
ván dor lás ko ra, sa töb bi. Ér ted. Szom bat he lyi Mú ze um. 

– Nem ér tem, hogy jön ez ide?
– Áh! Csibráky min dent tud, ér ted, min dent. El ké pesz-

tõ. Majd meg lá tod.
Tán cos nem szólt egy kuk kot se. Tud ta õ, hogy ne tud ta 

vol na, hogy te le az or szág nagy sze rûbb nél-nagy sze rûbb 
ko po nyák kal, akik nek a ne vét a ku tya se is me ri, az az csak a 
benn fen te sek is me rik. Jó ré szük per sze ki ment a for ra da lom 
el es te kor, vagy idõ köz ben meg halt, de még így is jócs kán 
ma rad tak, mint rend kí vü li fe no mé nek, egy más tól is, po ten ci-
á lis ta nít vá nyi kö rük tõl is el szi ge tel ten. Mert per sze az egye-
te mi és fõ is ko lai ka ted ra volt az el sõ, amit meg von tak tõ lük. 
Nem egy kö zü lük úgy ér te meg a há bo rú vé gét, hogy fo lya-
ma to san fe ke te lis tán sze re pelt a ne ve. Jog gal gon dol hat ta, 
a bé ké vel majd az õ re ha bi li tá ci ó ja jön el. Nem így tör tént. 
Aki fon tos he lyen, sta bi lan kí vánt ma rad ni, an nak tö ké le te-
sen be kel lett hó dol ni. Így tör tén he tett, hogy a fél re e sõ, a 
ref lek tor fé nyen kí vü li te rü le te ken te mér dek jó el me, fi gye-
lem re mél tó te het ség dek kolt év ti ze de ken ke resz tül, vár tak, 
ki vár tak, az tán már nem vár tak sem mit. Úgy-ahogy, hó nap-
ról hó nap ra, adós ság tól adós sá gig meg él tek. Leg fel jebb töb-
bet ve sze ked tek ott hon, mint ahogy sze ret ték vol na.

A rend szer tit kon rá juk ala po zott, és egy ál ta lán nem a 
mun kás–pa raszt szö vet ség re. Mert ezek, fõ leg a krém je, de 
a gyen gébb je is, töb bé-ke vés bé zú go ló dás nél kül el vé gez te 
a mun ká ját, sõt több nyi re vá ra ko zá son felül jól vé gez te el. 
És meg õriz te kre a ti vi tá sát. Nem cse le zett, nem csa pott be 
má so kat lép ten-nyo mon, nem lo pott, nem csa pott fel táp-
pénz csa ló nak. Meg bíz ha tó és el len õriz he tõ tár sa ság volt, 
el len õriz ték is lép ten-nyo mon, be sú gók ha dá val vet ték 
kö rül. Tud ták, bár mit te het nek, mert ha ezek idõ le ge sen el 
is szon tyo lod nak, az nem fog meg lát sza ni a mun ká ju kon, 
azon felül min dig ki ta lál nak va la mit, ami tõl majd jobb kedv-
re de rül nek. Daf ke!

Ez a va la mi, fáj da lom, több nyi re az al ko hol volt és a 
mér ték te len ká vé zás, minden nek meg ko ro ná zá sa ként pe dig 
a lánc do hány zás. E há rom együtt, mint az orgiasztikus élet-
mód kü lön le ges for má ja. A tu da to san vé gig vitt ön gyil kos-
ság nak kü lön le ge sen pervertált for má ja.

– Fi acs kám – így Re zek –, ha ép el mé vel élet ben akarsz 
ma rad ni, ak kor nem a plebsz bar lang ja i ba jársz tan góz ni, 
ha nem tisz tes sé ges le bu jok ba, tisz tes sé ges zse nik tár sa sá-
gá ba, elõ ször csak mo so lyog ni, mind ad dig fi acs kám, amíg 
va la ki meg nem en ge di Ne ked, hogy meg szó lalj, ki tátsd a 
szá dat. Ér ted.
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Ér tem, gon dol ja Tán cos, hogy ne ér te ném te Ví zi Rém! 
Re zek je ges pil lan tá sá ra, hal sze mé re cél zott, gon do lat-
ban. De emel lett is na gyon bír ta a fic kót, jól meg vol tak 
együtt, mint ha min dig is mer ték vol na egy mást. Így van 
ez azok nál, akik nek egy ru gó ra jár az agyuk. 

Pe dig nem ér tet tek egyet, úgy szól ván sem mi ben. 
Re zek nek min den ki zse ni volt, aki va la mics két kü lön bö-
zött az ál ta la mé lyen meg ve tett köz na pi em be rek tõl, aki-
ket hol kis pol gár ok nak, hol nyáj nak, hol bam ba tö meg nek 
ne ve zett.

– Ezek? Ezek tõl öre gem ros  szul va gyok, fel for dul 
tõ lük a gyom rom, már a pusz ta lát vá nyuk tól is oká dok! 
Ezek a csú szó má szó, pi ti á ner, ha szon le sõ hul la rab lók, 
ezek a jel lem te len ár ká szok, két ke zi áru lók, jel lem te len 
tak nyok, för tel mes, nya li zó cu mik, szar ke ve rõ, kút mér-
ge zõ divernyákok, haj bó ko ló idi ó ták! Kész cso da, hogy 
rá juk is süt a nap, er re a trágyahalomra, em be ri söp re dék-
re, akik nek sem mi se szent, az any ju kat is el ad nák egy tál 
len csé ért. Ezek az apa gyil kos ha ra mi ák, in gyen élõ haj-
bó ko lók, szubhumán ször nyek, akik csak ott tud nak je les-
ked ni, ahol együtt le het csa hol ni, tá nyért nyal ni, ha zát 
árul ni rõf re, vagy mód nél kül le het gágározni, nagy zol ni, 
úrhatnámkodni, aladárkodni, fil lé re kért csúsz ni-mász ni, 
ha zu doz ni, zsa rol ni, ha mi san vá das kod ni, be súg ni, mar-
kot tar ta ni. Ezek a fel fújt hó lya gok, pap ri ka jan csik, zül-
lött disz nó he ré lõk, mo soly gó or gyil ko sok, anya ba szók! 
Jaj de un do rí tó po fák! Men  nyi re utá lom mind et, a la pí tá-
su kat, so moly gá su kat, la pos szö ve gü ket, fa sza ri sá gu kat, 
ha rá cso lá su kat, ki csi nyes szá mít ga tá sa i kat, hu mor ta lan-
sá gu kat, kár ör ven dé sü ket, ag go dal mas ko dá su kat, ku nye-
rál ga tá sa i kat. Min de nütt ott lát ha tod õket, ahol sza bad a 
rab lás, ahol mód van a ha lott fe je alól ki húz ni az utol só 
ván kost, mi ként a Zorbában, amint a Ma dame le huny ta a 
sze mét. Ott van nak, ahol pa rancs szó ra ver ni kell az em be-
re ket, ahol gye re ke ket le het meg erõ sza kol ni, le se per ni a 
pad lást, fel gyúj ta ni a por tát, el hur col ni a csa lád fõt kény-
szer mun ká ra, ahol va la kit meg le het aláz ni, föld re ti por ni, 
rug dos ni, ki be lez ni, sze mét ki szúr ni, bõ rét le nyúz ni, nyel-
vét ki vág ni. Ott, ahol so ka kat le het bün tet le nül, fel sõbb 
uta sí tás ra ki zse bel ni, va gyo nu kat elp ré dál ni, min de nü ket 
el ko boz ni, sen ki há zi ak zse bét ki töm ni, mell ka suk ra 
– ér dem te le nül – ki tün te té sek tö me gét ag gat ni. Ott, ahol 
min dig za bál nak, ve del nek, bagzanak, mint a nyúl, ahol 
a szá jak ból spric cel a mo csok, ahol kö nyö köl nek, lök dö-
sõd nek, ti por nak, fos nak, nyáladzanak, bû zö lög nek és 
levedzenek. Ahol kö vet kez mé nyek nél kül, ös  sze-vis  sza 
le het be szél ni és cse le ked ni, ahol ga ran tál tan meg véd 
va la ki. Apu, anyu, párt, hit köz ség, te kin té lyes bá csi, 
be fo lyá sos jó aka ró, gengsz terfõ nök, férj, nej, após-anyós, 
Ke reszt apa, Nagy Test vér, a Ko ro na, Uncle Sa mu, sa töb-
bi. Ezek a nya va lyás tyúk tol vaj ok, áj ta tos ko dók, pré di ká-
lók, név te len le vél-írók, te le fon be tyár ok, zug ügy vé dek, 
száj tá ti ak, nep pe rek, ke ret le gé nyek, gyil ko sok, úton ál lók, 
ha mis mér leggyár tók, szé del gõk, ku fá rok, vér szí vók, re ne-
gá tok, fél kéz kal már ok, rab szol ga-ke res ke dõk, hó hé rok és 
hó hér se gé dek, ta lá ros anya szo mo rí tók, for dult far ka sok 
lo hol nak a nyo munk ban, mód sze re sen pusz tít ják mind azt 
és mindazo kat, amit és aki ket sze re tünk és be csü lünk. 
Mi at tuk nem le het már le ve gõt ven ni, sé ta fi kál ni, bé ké sen 
szun  nya doz ni, ál mo doz ni, örül ni és tán col ni, fel sza ba dul-
tan ne vet ni, pi a con csa tan gol ni, ké sõn kel ni és az ágy ban 
rá érõ sen reg ge liz ni. Vagy fér jes as  szo nyok nak csap ni a 
sze let ta vasztájt, a Hús vét utá ni jó idõk ben, ami kor a 

ko fák pult jai meg tel nek a leg ra gyo góbb mo so lyú zöld sé-
gek kel, és olyan jól esik dél elõtt a fris sen csa polt sör, mint 
ré gen, gye rek ként, az ott hon ról ho zott va jas-zöld pap ri kás 
ke nyér a Palatinus stran don.

Re zek itt meg állt, ab ba hagy ta a meg ló dult mo no ló got. 
Tán cos ra me redt, mert vi gyor gott, és az or rán fúj ta ki a 
ci ga ret tafüs töt.

– Rezekievics, ma ga egy ká rom ko dó, un do ro dó és át ko-
zó dó mû vész is! Tud ja-e?

– Tu dom. Meg jegy zem, ez zel a di csé ret tel nem va gyok 
a lá bam ról le ve he tõ. Tet szik ér te ni, ugye? Az ilyen szó za-
tok pe dig csak mel lék ter mé kei tel jes mun kás sá gom nak, 
adj egy ci git légy szí ves, mert az enyém pont el fo gyott, 
vol ta kép pen az én cso dá la tos szel le mi kas té lya im nak csak 
ha bar csa, s nem épí tõ kö ve ez.

– Egy-két tég lá val azért be dol go zott ne ked a Gyu la 
bá csi. 

– Krúdy? Na ná! Ész re vet ted?
– Te már ész re sem ve szed.
– Azt nem mon da nám. Min den eset re na gyon ins pi-

rált va gyok tõ le, nem szé gyen, min den kit zseb re tesz, ha 
tör té ne te sen nem ide szü le tik, ma õ a vi lág el sõ. Ne kem 
el hi he ted.

– Köz hely, Rézorrkám, köz hely. Va la mi újat, ha le het.

Re zek el for dult, mert könny be lá badt a sze me. Rug-
dos ni kezd te a ka vi cso kat és ki fúj ta az or rát. Jó ma gas ra 
emel te az tán a te kin te tét, a lomb ko ro na fö lé, ahol már 
a lé gi utak ke resz te zõd nek, és na gyo kat hörrentve jár a 
szél. Eszé be ju tott, amit már na pok óta hasz ta la nul pró bált 
elõ csa lo gat ni az agyá ból, ezt a ke re sett szót: Tób. Va la-
mi szín le het ez. Di vat szín. Va la mi szür ke. Va la ki nek 
ké szült mind ezt meg mon da ni, de épp sem mi sem ju tott 
az eszé be. 

– Vas po ros segg – mond ta vé gül, és er re Tán cos el ne-
vet te ma gát.

– Hát em lék szel?
– Per sze, hogy em lék szem.
– Ak kor min den rend ben.
Sze ren cse, hogy a be te gek ál ta lá ban csen de sek, és 

egy re csen de seb bek. Csak az egész sé ge sebb je az, aki 
or di bál, erõs kö dik, kö ve te lõ zik, min den ki vel per le ke-
dik. Egy da ra big. Amíg ab ban a meg gyõ zõ dés ben él, 
hogy ve le itt cso dát kell ten ni, meg kell õt ja ví ta ni a 
pén zé ért, min dent, ami rossz ben ne. Nem tud ha tó, hogy 
med dig tart ki ez a tév esz me. De nem so ká ig.

– Tu dod, ha ar ra gon do lok, mi ken men tünk ke resz-
tül az el telt évek ben, sír ni tá mad ked vem. Nem azért, 
mert sír ni va ló. De va la hogy még is. Már rég nin cse nek 
kö zöt tünk, kö rü löt tünk azok az ir dat lan tök fe jek, akik-
nek a ked vé ért, tes sék-lás sék, va la men  nyi re még is 
ala kos kod nunk kel lett, ha rö hög ve, ös  sze ka csint va is. 
És mit kell lát nunk? Vé ge sza kadt az ala kos ko dás nak? 
Fe nét. Min dig ta lál ni fo gunk va la kit, aki tõl tar ta ni kell, 
akit res pek tál ni kell, aki elõtt el kell hall gat ni vé le mé-
nyün ket, meg kell má sí ta ni el ha tá ro zá sun kat. És aki tõl 
töb bet kell el tûr ni, mint más tól. Ezek va gyunk mi. 
Ezek. 

– Jól van Re zes, örülj, hogy nem vagy in va li dus. 
Nézz kö rül, s ha az imént sír tál, most zo kogj! És eresz-
kedj térd re!

– Majd hol nap, ami kor fel éb redsz és rá jössz, hogy a 
fe jed a bi li be lóg!
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Ba ross ut ca – Calvin tér – Bel vá-
ros – Er zsé bet-híd – Krisz ti na vá ros, 
nagy já ból ez volt éve kig Tán cos 
út vo na la i nak tér ké pe a mun ka-
he lyén túl, és mind egyik név hez 
hoz zá te he tõ, amúgy Thurzó Gá bo-
ro san: a Bel vá ros és vi dé ke. Mert 
ugye, ez a kör nyék az iga zán ér de-
kes. Min den ott tör té nik. On nan 
in dul, és oda ér ke zik. Ma gya rá za-
tát, ér tel mét ott ta lá lod. Már ha 
ke res néd.

A szû ken vett Bel vá ros ban nem 
ta lál tunk sem mi ér de ke set. Csen-
des, ál mos ut cács kák és ud va rok, 
a há bo rús évek óta érin tet le nek. 
Min de nütt ré gi cég táb lák, ré gi ház-
mes te rek, úgy hat nak leg alább is. 
Mint ha még a nap fény is amo lyan 
ré gi e sen, ré zsú to san ve tül ne az 
ud va rok ke ra mit kö ve ze té re, s ki fá-
rad tan ta lál na utat a hát só lép csõ ház 
vas kor lát já ig, má so dik-har ma dik 
lép csõ fo ká ig. Alig járt va la ki ezek-
ben a mel lék ut cák ban ez idõ ben, 
mint ha ta pin ta to san hagy ták vol na 
a já ró ke lõk, hadd él je csak bé ké sen 
tit kos éle tét, hadd rá gód jon to vább 
a fa lak közt le zaj lott rej té lyes bûn-
ese tek, tit kos légy ot tok, ros  szul 
si ke rült há zas sá gok rész le te in, 
em lé kez zen csak a haj da ni plety kák 
sze rep lõ i nek dél ceg alak já ra, akik a 
va ló ság ban már rég a Ke re pe si 
vagy a Rá kos ke reszt úri köz te me tõ 
fa la in túl nyúj tóz tat ják fá jós lá ba i-
kat, mind a vi lág vé gé ig. 

És nagy já ból ugyan ez állt a Krisz-
ti na vá ros zárt vi lá gá ra is, ahol a reg ge len ként ki buk ka nó 
em be rek oly el ké pedt arc cal te kin te nek a Vér me zõ zöl del-
lõ ren ge te gé re, mint ha még gõ zöl gõ ló te te me ket ta kar na 
a sû rû ágak szö ve vé nye, vagy ami ként Vi téz Mi há lyunk 
te kint he tett a fris sen ácsolt vér pad fe lé, mi dõn a hó hér és 
se gé dei sor ban vé gez tek a láz adott urak kal. 

Per sze az Er zsé bet-híd, az egé szen más, me rõ ben friss, 
mi na pi tör té net ne künk. Ked venc osz tály fõ nö künk vit te el 
az osz tályt a még épü lõ fél ben lé võ híd ra (így utó lag rop-
pant ér de kes nek ta lá lom, hogy az a két ké miata nár, akik-
kel ti zen két év so rán dol gunk volt, egy ben ked ven cünk ké 
is vált, lett lé gyen osz tály fõ nök, mint az utób bi, vagy sem, 
mint Hirsch pa pa), és ez per sze csak úgy volt le het sé ges, 
hogy en ge délyt kap tunk rá egyik osz tály tár sunk édes-
aty já tól. Va la mi fé le ve ze tõ je volt a híd épí tés nek, de azt 
hi szem, min den képp nagy ku tyá nak szá mí tott. Bá mul tuk 
azt a nagy ös  sze vis  sza sá got, téb lá bol tunk ide-oda, kér de-
zõs köd ni nem igen aka ró dzott. Tán cos ké sõbb a mén kû 
nagy szö ge ket em le get te és a ret te ne tes sú lyo kat, ame lyek 
a szé le ken hal mo zód tak, és so ra koz tak part tól par tig. Ér de-
kes nek ta lál tuk, vagy un tuk az egé szet? Nem em lék szem. 
De ha un tuk is, szí ve sen, mert leg alább nem kel lett a pad-
ban gub basz ta nunk, ab ban a szép ta va szi idõ ben. Sza ba-
dok vol tunk, ha nem is tel je sen. 

– Utol já ra, és ak kor is egy ké mia ta nár jó vol tá ból 

– mond ta a hí don Tán cos, jól em lék szem rá – öt ven hét 
leg ele jén érez tem így ma gam, mi kor új ra el kez dünk is ko-
lá ba jár ni, de elég la zán, és dél utá non ként Hirsch pa pa 
a ké mia szer tár ban ve tí té se ket tar tott sa ját tu laj do nú kes-
keny film je i bõl. Ad dig so sem lá tott, mert negy ven nyolc 
után ál la mi lag nem en ge dé lye zett Walt Dis ney-, Chap lin- 
és Stan és Pan-fil mek vol tak ezek, egy-két Popeye-jel, 
Harold Lloyddal, Buster Keatonnal, ko rai ter mé szet film-
mel meg fe jel ve. Va la men  nyi en pom pá san szó ra koz tunk, 
em lé kez tek?

Per sze, hogy em lé kez tünk, Hirsch pa pá nak kin csek vol-
tak a bir to ká ban! Így utó lag azon ban gya ní tom, hogy nem 
is an  nyi ra ál la mi lag, in kább a Hollywood-i film vál la lat ok 
ál tal be til tott fil mek le het tek ezek, mint pél dá ul a Há rom 
kis ma lac, és a töb bi. Mind egy. Hirsch pa pá nak meg vol-
tak, õ öröm mel ve tí tet te le ne künk, és tel je sen ön zet le nül. 
Mind nyá jan úgy érez tük, õ ma ga is él vez te a film né zést, 
akár hány szor lát ta ko ráb ban. 

Nem õ csi nált ne künk ked vet a mo zi hoz, de õ mu ta tott 
va la mit olyan fil mek bõl, ame lye ket a há bo rút kö ve tõ nem-
ze dék ép pen nem lát ha tott. Az orosz fil mek meg ha tá ro zó 
vi lá gá tól igen kü lön bö zõ tí pu sú mo zi ból nem is ke ve set, 
gaz da gít va egy to váb bi erén  nyel: vi dám, ka cag ta tó mu lat-
ság volt va la men  nyi. Arany ár ban mér ték ek kor a ne ve tést, 
vég zett ma gá val, aki ne vet ni nem tu dott, aki ko mo lyan, 
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ko moly po fá val néz te vé gig a Má jus 1-jei fel vo nu lást és 
nép ün ne pélyt akár a hely szí nen, akár a Hír adó ban.

Ap ro pó, egy szer még a Hír adó-mo zi le gen dá ri u mát is 
meg kell ír nia va la ki nek, a Hír adó ét, aho vá Tán cos olyan 
nagy elõ sze re tet tel ci pel te el Ágit, meg az tán má so kat 
is. Min dig vett pe re cet. Min dig, pon to sab ban több nyi re 
pá holy je gyet vál tott. Me rõ szá mí tás ból tet te.

De egy ma gá ban is be ült oly kor, ha er re szot  tyant ked-
ve. Ha már he lyet ka pott, két-há rom szor is vé gig néz te a 
Hír adót, a Vi lág- és Sport hír adót, rajz- és pro pa gan da fil-
me ket, és amíg volt, a dia ké pes hir de té se ket. De szí ve sen 
né ze get te az ol dal só sö tét ben áll va, to po rog va zsöl  lyé re 
vá ra ko zó kat is, is me rõst sze re tett vol na kö zöt tük fel fe dez-
ni. De rend sze rint csak ide ge nek vol tak, re mény te le nül 
ide ge nek. Hi á ba volt elv ben fo lya ma tos a ve tí tés, órán-
ként tar tot tak pár perc szü ne tet, fel kat tin tot ták a lám pá-
kat, ko ron ként kör be sé tált egy jegy sze dõ nõ és va la mi 
bü dös per me tet fújt a le ve gõ be. Tán cos ek kor ga ran tál tan 
tá vo zott.

Át ment a Lucullusba vagy a Metropolba ebé del ni. Egy 
ide ig a Lucullus elõ te ré ben még mû kö dött egy ál ló bü fé, a 
fõ ze lé kes hely, az ol csó kajálda. Itt is, az Ádám ban is fan-
tasz ti kus fi gu rák esze get tek, pis log tak egy más tá nyér ja 
fe lé. Tán cos sze ret te eze ket a po fá kat, tet szet tek ne ki, volt 
ben ne szá na lom is irá nyuk ban, de nem meg ha tá ro zó an, 
nem a szá na lom ha tá roz ta meg hoz zá juk va ló vi szo nyát. 
Ha nem, fur csa mód, az egy hú ron pen dü lés ka ján sá ga és 
ös  sze tar tó ere je. Fo tóz ni azon ban nem mer te õket nyil vá-
no san, túl ment vol na a ha tá ron.

A Bü fé mö gött zaj lott a tény le ges ét te rem és sö rö zõ 
meg szo kott éle te, a kör nyék be li fé lig-med dig no bi lis 
kö zön ség gel, már akik ked vel ték a kony ha fõzt jét. Tán-
cos ked vel te. Kü lö nö sen a szûz ér mé ket ma gya ro san, amit 
el sõ ren dû en csi nál tak, ahogy kü lön ben min den mást is. 
Drá gább volt, mint a Metropol bü fé, de sok kal ké nyel me-
sebb és ké nyez te tõbb. A pin cé rek már mind két he lyen 
jól is mer ték, és meg is mer ték, mert ré gi vá gá sú kellnerek 
vol tak még. 

A New York-pa lo ta be li szer kesz tõ sé gek bõl né há nyan 
rend sze re sen le jár tak en ni a Lucullus-ba, a szer zõk in kább 
csak egy sör re tér tek be. Tán cos elõ sze re tet tel te le pe dett 
le a kar za ti ré szen, már ha volt hely, né ha egy is me rõst 
vagy ba rá tot fo gott ki, most For gács asz ta lá hoz te le pe-
dett le. Ki csit her vad tan do hány zott egy ürü lõfél ben lé võ 
sö rös kor só fö lött. 

– Jó, hogy jössz Tán cos, nincs már egy fil lé rem se, és 
egy kor sót még föl tét le nül in nom kell. Mit szólsz hoz zá?

– Ven dé gem vagy, nem kér dés! Ma nem lát ta lak 
benn.

– Ál lo mány ban va gyok öre gem, ír ni ké szül tem, de 
sem mi se lett be lõ le. Az es te ös  sze ta lál koz tam Oszival és 
Li li vel a Baj társ ban, meg Re zek kel és Csibráky bá tyám-
uram mal, kép zel he ted mi lett eb bõl.

– Hol vol tam én teg nap es te?
– Te tu dod. Biz tos Ági nál.
Tény leg, mond ja Tán cos, tény leg Ági nál vol tam. Õ 

ta nult, én Cocteau-t ol vas tam, de el un tam. Ágit hi á ba 
pisz kál tam, dü höd ten ta nult to vább. Kö te les ség tu dó. Én 
meg nem, azt hi szem. De le het, hogy az va gyok, csak nem 
tu dok ró la. Csak egy biz tos: míg is ko lá ba jár tam, so sem 
érez tem azt, hogy kö te les sé gem ta nul ni. Má sok tól hal lot-
tam, de ma gam so se val lot tam. Va la hogy így. Ta lán ezért 
van, hogy hi ány zik be lõ lem az együtt ér zés Ági dü hödt 

ta nu lá si kény sze ré vel, igen, így mon dom, dü hödt kény-
sze ré vel, hi á ba is igyek szik meg ér tet ni és el fo gad tat ni 
ve lem a ma ga iga zát. Fü tyü lök rá, kü lö nö sen vál sá gos 
ál la po tom ban. Már pe dig teg nap az tán ben ne vol tam, 
ben ne, nya kig ben ne vol tam. És rám se he de rí tett! Ak kor 
én, mit he de rít sek? Mit ért sek meg én, aki tal pig szar ban 
va gyok? Mi?

Nyo ma té ko san meg ko cog tat ta kör mé vel a sö rös krig lit 
és a lép csõ te tõn té to ván né ze lõ dõ lá nyok fe lé for dult tel jes 
fi gyel mé vel For gács, ez a vén ku tya. Azon nal meg in dult 
a nyál el vá lasz tá sa, ha jó nõt lá tott, és ná la elég szé les volt 
a né zés re ér de mes ská la. Tán cos mon dó ká já ra csak ad dig 
fi gyelt, míg egy kö vet ke zõ sör ér ke zé sé rõl meg bi zo nyo-
sod ha tott. Mint a fo tó sok kö zött rang idõs, sok min dent 
meg en ged he tett ma gá nak, kü lön iro dá ja volt dí ván  nyal, 
de a mo do ra más te kin tet ben is em lé kez te tett egy vi dé ki 
szín igaz ga tó tem pó já ra, ta lán mert az ap ja va ló ban az volt 
a Dé ry né Szín ház ban. Szé les mo so lyú, sub lót ter je del mû 
fér fiú, csu pa szív, tü zes lel kü let, akit csak a fe le sé ge és 
gye re kei nem lát tak so ha mo so lyog ni. Mert amint kol lé-
gái el tûn tek a kö ze lé bõl, a nyá jas ál ca men ten le hul lott 
ró la, és amit hát ra ha gyott, az egy ke se rû, gond ter helt, öre-
ge dõ ko mé di ás tes ti va ló ja volt, fá jó izü le tek kel, rán ga tó-
zó gyo mor ral. Ilyen kor egy üveg pá lin ka meg se kot  tyant 
ne ki. De ezt a jó tu laj don sá gát For gács már nem örö köl te. 
Ha mar be rú gott, és ne he zen jó za no dott ki. 

– Mit írsz?- kér dez te Tán cos, anél kül, hogy va ló di 
vá laszt várt vol na. Nem is ka pott.

– Ja, öre gem, te azt kér de zed, hogy mit? Mit, mit? 
Hát hon nan tud jam én azt Moyzeském, hogy mit írok én, 
az az mi lesz ab ból, amit ír ni fo gok, biz tos va la mi re mek 
do log, va la mi szen zá ci ós izé, ér tesz? Nem na gyon me rek 
be le ol vas ni az ed di gi ek be, tud ja is ten mi ért, nem mint ha 
fáz nék tõ le, an  nyi va ca kot ol vas tam már, eg  gyel több ide 
vagy oda, mit se szá mít. Az se tesz sem mit, ha ez a va cak 
most tör té ne te sen az enyém, ér ted, az se szá mí ta na, szó-
val nem ezért nem ol va sok vis  sza, va la mi má sért. Nem 
tu dom mi ért. 

Ló gat ta a fe jét, mint aki nek hir te len meg ár tott az utol-
só korty. Per sze, nem az, ha nem a túl csor dult ön saj ná lat 
ár tott meg ne ki, a nagy kornyadtság te he tet len bú bá na ta, 
re mény te len sé ge, a te het ség te len ség ré mí tõ ér ze te, majd-
nem bi zo nyos sá ga. Mind ez így dél fe lé, tár sa ság ban, más-
na po san, éh gyo mor ra ret ten tõ en ké pes együtt hat ni, fel ér 
egy át me ne ti meg sem mi sü lés sel. Mert hogy az tán, mi lyen 
szép is eb bõl a gö dör mély bõl újó lag fel tá mad ni, talp ra 
szök ken ni, erõ re és mun ká ra kap ni, har sá nyan ki ka cag-
ni az el szon tyo lo dó kat, meg hát rá ló kat, a szkep szi sük kel 
ta ka ró zó kat, a vér te len pu há nyo kat. Fal hoz tá maszt juk 
(õket), és to vább me gyünk – ahogy Ka rin thy ír ta. For gács 
is gyõ ze lem re szü le tett, csak ez most nem lát szott raj ta, 
il let ve at tól sar ka la to san el té rõ ké pet mu ta tott.

– Se baj – így Tán cos –, majd ki ala kul ja ma gát a sö tét-
kam rá ban, nem igaz? Ad dig ka var ga tod, míg elõ hí vó dik, 
az tán már csak a fe les le get kell le hán ta ni, Buonarotti 
re cept je sze rint. Mi? Fi gyelsz egy ál ta lán?

– Hi á ba fi gye lek, nem ér ke zik a sö röm! 
A Lucullust nem ki fe je zet ten az iszá ko sok nak ta lál ták 

ki, fõ leg nem dél idõ ben. Mert itt et tek is, min dig vár ni kel-
lett a sör re. Meg jegy zem, az étel re is. A sze mély zet úgy 
kal ku lált, amíg a jó nép nem kap ja meg, amit ren delt, leg-
alább be szél get nek, hi szen rá ér nek! Igen, ez ben ne volt a 
köz han gu lat ban. Ho va si es sek? Rá érünk, nem igaz? Még 
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a vé gén ös  sze tö röm ma gam! Hogy oda ne ro han jak! Mit 
ug rálsz, nem rá érünk? 

Tán cos most ép pen rá ért. For gács rá ért. A pin cé rek 
rá ér tek, és a csa pos is rá ért. A bok szok ban ülõk, lá tat lan-
ban le fo ga dom, rá ér tek. Mi itt a baj? Mi len ne?

 – A jel szó – mond ta For gács – las san, las san, még las-
sab ban. Te hát az te szi jól, aki áll. Ez vi lá gos, et tõl megy 
elõ re az or szág.

Tán cos cso dál ko zott. Már hos  szú per cek óta ül nek itt, 
és egyet len is me rõs se ha ladt át a szí nen, úgy lát szik, ez 
egy ilyen nap. Más kor meg nem gyõz kö szön get ni. 

 – Lát tál pin cért?
 – Még nem.
Az a baj, hogy a med dõ vá ra ko zás, hall ga tás, ne he zen 

vagy se hogy se kun ko ro dó gon do lat mo csa rá ban má zsás 
súly húz za le az em ber lá ba it. Bár gyö nyö rû idõ van kinn, 
te mér dek dol ga vol na, vagy le het ne ép pen, de nem, nem 
tud moz dul ni. Már na gyon un ja ugyan a ki lá tás ta lan hely-
ze tet, a kény sze re dett dis kur zus üres já ra ta it, bos  szant ja, 
hogy sem mi ér dem le ges nem jut eszé be, kép te len ki nyög-
ni egy bú csú for mu lát. Pe dig men nie ké ne, ha má sért nem, 
sé tál ni, be néz ni ide-oda, be szél get ni ez zel-az zal, be ug ra ni 
Hé di hez a Calvin té ri ék szer bolt ba, he tek óta nem lát ta. 

Igaz, hogy sem mi sincs kö zöt tük, nem is volt so ha, de 
még is sze rel mes eb be a lány ba, mi ó ta is me ri, te hát már 
ré gen, az az min dig is. És Hé di? Hát azt nem na gyon le het 
tud ni, hogy Hé di há nya dán áll Tán cos sal. Lát szó lag rá se 
he de rít, mint ha dü hí te né is, ha a bolt ban ke re si, res tel li 
a kol lé gái elõtt, vagy mi. A pil lan tá sa azon ban el árul ja, 
hogy Tán cos fon tos ne ki, ta lán õ is sze rel mes be lé, csak 
ép pen ez kép te len tisz tá zód ni, meg je len ni, tes tet öl te ni 
kö zöt tük. He lyet te rö hög csél nek, ve szek sze nek, meg bán-
tód nak, ásí toz nak egy más rö vid ide ig tar tó tár sa sá gá ban, 
mint va la mi idét len ka ma szok, akik nem tud nak mi hez 
kez de ni egy más sal.

Amúgy pe dig Tán cos na gyon is tu dott mi hez kez de ni 
a lá nyok kal, nem kel lett erõl köd nie, ám Hé di va la mi ért 
ki vé tel volt, és ma radt még egy jó ide ig, na per sze nem 
vég leg. Szin te kép te len ség, de min den jó adott sá gát meg-
elõz ve Hé di mo so lya gyõ zött Tán cos nál. Nem a ne ve té se, 
csak a mo so lya. Mi ó ta Mona Lisa mo so lya mo soly nak 
szá mít, s hoz zá nagy pi a ci ér té kû mo soly nak, az óta a 
mo soly fo gal ma né mi képp el ho má lyo sult ben nünk. De 
konk rét eset ben azért, akárme lyi kün ket ké pes le ven ni 
a lá bá ról egy õszin tén ha tó le ánymo soly, anél kül, hogy 
Mona Lisára gon dol nánk. Sõt, olyan kor ta lán azt is ka pis-
kál ják egye sek, mi re mond hat ták ele ink azt, hogy bá jos. 
Pe dig ez iga zán fo gas kér dés. 

A ven dég lá tó hely bá jos sá ga, pes ti fo gal mak sze rint, 
a pi ros koc kás ab rosz hoz kö tõ dik, kis sé ho má lyos, mely 
ok mi att. Jár tam már nem egy he lyen, ahol ugyan pi ros 
koc kás volt az ab rosz, de a he lyet nem hogy bá jos nak, 
ked ves nek se ne vez ném. És az el len ke zõ jé re is tud nék 
se re ges tõl pél dát hoz ni. Sem mi pi ros koc ka, csak fal tól-
fa lig báj. Nem oly kön  nyû az em be rek ked vé re ten ni, 
mint azt ál ta lá ban el gon dol ni szok ták. Oly el mék, ame-
lye ket rit kán fog lal koz tat más, mint be cses ön ma guk. 

Ezért az tán több nyi re sem mi sem lesz a ven dég lá tás-
ból, csu pán a pénz ke re set egy kü lön le ge sen pervertált 
for má ja, ahol az egyik em ber azért fi zet a má sik nak, mert 
ros  szul érez te ma gát, és ki tol tak ve le. En nek per sze elõ-
fel té te le, hogy ál la mi lag le tör jék önál ló vé le mény al ko tá si 
ösz tö nét, rá ijes  sze nek, hogy min den szá má ra elõny te len 
hely zet dön tõ pil la na tá ban sa ját ér de ké bõl fa ka dó el né mu-
lás ra kész tes sék. Ve re sé ge csak így le het tel jes és ön tu da-
tos, hi szen tisz tá ban van ve le, hogy aki az imént di a dal-
mas ko dott fe let te, az per cek múl va ugyan olyan ál do za ta 
lesz a szisz té má nak, mint õ. 

A Lucullus sze mély ze te a ke vés ki vé tel hez tar to zott, 
nem ki to lás ra uta zott. Sze ret ték volna ké nyez tet ni a 
ven dé get, csak ez még nem ment jól. Nem ment még 
iga zán. Is ten tud ja, va la hogy el fe lej tõ dött a jó mód szer 
a szo ci a liz mus épí té se kö ze pet te. 

 For gács azt mond ta Tán cos nak: tu dod test vér, mi ken 
men tek ke resz tül ezek az em be rek, akik itt meg pró bál nak 
ki szol gál ni ben nün ket? Egy frászt tu dod. Ott volt az el sõ 
há bo rú, Tri a non, az tán a Kom mün, a vö röster ror, fe hér-
ter ror, a nagy gaz da sá gi vi lág vál ság, a Hor thy-rend szer, 
a má so dik vi lág há bo rú, a nyi las ura lom, a de por tá lás, az 
ost rom, az inf lá ció, az Ávó, a Rá ko si-rend szer, öt ven hat, 
a rock and roll, a be at-kor szak, Prá ga és Pá rizs, mit akarsz 
még, test vér? Mit akarsz? Igaz, hogy a sö röm még min dig 
nincs itt! 

Tán cos er re azt mond ta: tu dod, a pin cé rek nek se volt 
kön  nyebb, mint anyá mék nak. Meg a tieidnek. Úgy hogy 
elég a sü ket du má ból. Utaz zunk Var só ba, vagy Gdansk-
ba, vagy Krak kó ba! Na? Ho vá utaz zunk? 

– Az öreg anyád térgyire! Eger be kell men nünk, 
fo tóz ni. Nem Gdansk ba, Eger be! Még hoz zá ha ma ro-
san, mi e lõtt az öreg bepipul. Most ju tott eszem be.

– Más is eszed be jut ha tott vol na. Va la mi ér dem le ge-
sebb do log. Hir te len jé ben nem jut eszem be, hogy pél dá ul 
mi. De ne ked eszed be jut hat na va la mi más is, mint ami 
rend sze rint eszed be jut, te sze gény szom jas szen ve dõ, te 
nagy együttér zõ, te…

Hir te len meg ér ke zett két krig li sör.

De ák Lász ló posz tu musz re gé nyét a kö vet ke zõ szá munk ban foly tat juk.
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KECS KE MÉ TI KÁL MÁN

„Ha újra kezdhetném,
újra kezdõdne”

Friss és mély a seb, ma kacs, nem szû nõ a fáj da lom ben nem és za var ban va gyok. 
Ho gyan szó lít sam meg õt, aki el tá vo zott kö zü lünk és nem tud juk, most hol le het? 

Az em ber õs idõk óta szám ta lan hi e del met és ma gya rá za tot kre ált a ha lál utá ni ál la pot, 
a köz tes lét, majd a túl vi lág el gon do lá sá ra, le írá sá ra – a vesz te sé get egyik sem ki seb bí ti, 
vi gasz ta lást egyik sem nyújt. 

Hi á ba szó lon ga tom az el köl tö zöt tet – vá lasz nem ér ke zik.
A ha lál ab szur du mát csak úgy tud juk el fo gad ni, ha tisz tá ban va gyunk az zal, hogy mi 

is meg ha lunk, rö vid káp rá zat csak a mi lé tünk is. S amíg élünk, a lé lek örök ké va ló sá gá ba 
ve tett hit ad csak erõt minden nek el vi se lé sé hez. 

45 évig vol tunk ba rá tok, lát tuk egy más éle tét na gyon kö zel rõl. Ha akar tunk vol na, 
sem tud tunk vol na ha zud ni, põ rén áll tunk egy más elõtt. A Foj ta tás kö te té be azt ír ta de di-
ká ci ó képp:

„már nem is tu dom mit ír jak en  nyi együtt lét és an  nyi kö zös em lék után”
Az év ti ze de ken át íve lõ, hos  szú pár be szé det mo no lóg vált ja fel. 
Nyolc vé kony kö tet és egy fél be ma radt re génykéz irat, szám ta lan rajz és fest mény és 

majd fél év szá zad las san ero dá ló em lék ké pei. 
Fon tos do ku men tu mai egy al ko tó élet nek, fon tos do ku men tu mai egy kor nak. Nem 

szö veg iro da lom, nem di va tos, gyor san avu ló mû tár gyak, ha nem a lé lek mé lyé rõl fel ho-
zott, kín ban szü le tett mû vek, kor do ku men tu mok. Nem meg fej ten dõ rejt vé nyek, tisz ta, 
vi lá gos be széd, még év szá zad okig ért he tõ lesz. Re mél jük, lesz még, aki ért ma gya rul.

Nem mér tük még fel iga zán, hogy a hoz zánk na gyon kö zel ál ló mit is ha gyott ránk 
posz tu musz aján dék kép pen. Nem csu pán a ba rá ti el fo gult ság mi att mon dom: je len tõs 
köl tõt és mû vészt te me tünk, aki nek iga zi el is me ré se majd ez után kö vet ke zik. 

„Ha új ra kezd het ném, új ra kez dõd ne.” – ír ta a Nap ló cí mû gon do lat sor vé gén. Eb ben 
a mon dat ban – amely akár epi tá fi u ma is le het ne –, fáj dal mas pa nasz lap pang. Nem kezd-
het jük új ra. Ne kez dõd jön új ra! 

„Ha új ra kezd het ném, új ra kez dõd ne.”
Akik kö zel rõl is mer tük õt, tud juk, mi kez dõd ne új ra. Éle te ros ka do zott a sors pö röly-

csa pá sa i tól. Cso dál tam a lel ki ere jét, ahogy vi sel te a meg pró bál ta tá so kat. A sze gény sé-
get, a megcsalatásokat, az áru lá so kat. A kö ze li köl tõ ba rát Pa rancs Já nos el vesz té sét, 
aki nek ha lá lá ban sa ját vég ze tét lát ta elõ re ve tít ve:

„…a be szé lõ ön sor sá ra san dít, míg má sok ra rá me red.”

Sze re tett fe le sé gé nek, Marianne-nak vá rat lan, meg ren dí tõ ha lá la, tíz éve, ka rá csony 
elõtt, egye ne sen a szív re mért ütés volt. Meg ren dül ve áll tam mel let te s érez tem, hogy 
örök re el tö rött ben ne va la mi, el apadt az élet kedv, ami an  nyi ra jel le mez te õt. Nem ér tet-
tem, mi ért ve ri a sors. Úgy gon dol tam, ta lán ez egy be ava tá si fo lya mat, ami nek vé gén 
„el éri azt a sza bad sá got, ami örök tõl fog va az övé, és azt a hal ha tat lan sá got, ami örök tõl 
fog va õ ma ga”.

Édes any ja ha lá la után a fáj da lom vég leg be fész kel te ma gát a szí vé be.  

„Aki ket na gyon sze ret tem
Már mind a sír ban van nak.
Nem tu dom õket fe led ni
És egész nek ha zud ni ma gam.

Még is, na pot új nap kö vet.
Egy fá jó, ki bi csak lott éle tet
Von szo lok át a bol do go kon.
Akár ha zsi lett ha sít ütõ eret.”

„El han tol tad s már ma gad han to lod” – ír ta Marianne ha lá la után. 
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Ta lán az ek kor meg ren dült élet erõ, az ön emész tõ fáj da lom volt a kez de te a gyil kos 
kór nak – ki tud ja. Min den ki ag go da lom mal fi gyel te, ahogy nap ról nap ra ros  szab bul 
né zett ki.

Mond tuk, ne do há nyozz, ne igyál! Egyél töb bet! En  nyi telt tõ lünk.
Eköz ben ki adó ja gond jai is nyo masz tot ták: pá lyá za tok írá sa, a tü rel met len szer zõk kel 

va ló dis kur zu sok, a nö vek võ nyom da szám lák. S mind ez zel ha lá lo san egye dül ma radt. 
So sem pa nasz ko dott.

Nem pa nasz ko dott a fáj dal mas ke ze lé sek alatt sem. Tel jes bi za lom mal ad ta át ma gát 
az or vo sok nak. A tes tét, mint egy tár gyat, hogy re pa rál ják meg, ha tud ják. Nem tu dom, 
hitt-e a fel gyógy ulás ban, ta lán ele in te még igen? Be fe je zet len dol gai ma rasz tal ták, és 
gyer me kei, Ger gely és Pé ter fia.

A test erõt len volt, a gyil kos kór erõ sebb. Meg kell nyu god nunk, ne lá zad junk a ha lál 
el len. 

De ák Lász ló test vé rünk fáj dal mak nél kül, csend ben köl tö zött el e vi lág ból.
En ged jük el õt bé ké ben, ha már be le kell nyu god nunk az örök em be ri sors ba, de a 

szí vünk ben tart suk meg, amíg élünk – így lesz ez jó mind an  nyi unk nak.
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PÁTKAI TI VA DAR

Kép zelt te le fon be szél ge tés
De ák La ci val, már sut tog va

Le tört íme a cu dar kórság…
ke se rû ne kem a kút víz.

Va la mi kor a gyõ ri ipa ros kör ben
– em lék szel még? –
légy úszott a sörben…
és septibe’ rúg tunk be a res ti be’!

Osz lás nak in dult gyü möl csök.
Az aj tók kulcs ra zár va.
Rés nyi nap fény üt a zon go rá ra.

Most már majd las sí tok én is.
Na pon ta Cho pint hall ga tok.

Sö tét ki tárt ablak…
Es te a haj nal ra gon do lok,
haj nal ban az estére…
Ta nács ta la nok a min dent tu dó an gya lok.

Ke res sél tá vo li he lyet, ahol
meg ta lál ha tod ten ma gad.

súly ta lan va gyok már, mint az is te nek
…átkozott… és bolond…

Hidd, hogy a vers írás nyújt hat vi gaszt!

De rût nem ád, s csak megaláz…
Hi ányt hi ány ra halmozol…
…szolgálatom me rõ ben ta lá nyos.

Mi hasz nák ma rad nánk hát, üres ma laszt?
Pe dig hogy irigy lem tõ led a Ha vas ta vaszt!

Ami volt, azt min dig át kel le ne ír ni,
ami van azon már nem ér de mes sír ni.

Egy kis gyer mek áll az al ko nyat ban,
az a kis gyer mek én vagyok…

Mint ha álom lett vol na min den,
ami meg volt, ami már nin csen.

Szó ban, írás ban nincs er re fe le let,
csak azért va gyok, hogy majd ne le gyek.

Mond hat nám: min den rend ben.
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KA LÁSZ OR SO LYA

Az ér zõ szí ve
Deák László emlékének

Az ér zõ szív ér ze te –
kép ze led,
mint ha szived len ne
mint ha ma gas, egy más ba
nyí ló ter mek ben
a szived vol nál, 
vissz hang zik ben ned át fu tó ér ze te, 
amint
a vö rös bõl íme ki vá lik a szív,
ala kít ja a húst a lük te tés,
oko sod jék iz mok ká
és tol vaj mód já ra ki ne sur ran jon idõ elõtt,
ha nem oko san, érez ve már, amer re a ten ger, 
a fel men tõ mo raj lás fe lé,  
okok szik lá in át a par tig ve zes sen,
hol a két ség beesés, ki ér ti, ho gyan, ho gyan is, el vi sel he tõ és még szé pül is,
a gon do la tok is egy re emel ke det tebbek lesz nek,
csak ámul va cso dál koz nak, tud juk jól, a csil la gok, en  nyi,
ha ott és ak kor ki de rül, mi be is ka pasz kodsz,
me lyik a sem mi hoz zád leg kö ze lebb esõ ága.
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BAÁN TI BOR

Meg ha tá roz ha tat lan
– De ák Lász ló em lé ké nek –

A na túr élet íze sen és gaz da gon
A sors iránt táp lált édes bús ma lí ci á val bújt ki
Ér zé keny tol la alól. Így ír ni ez tán 
Már so ha sen ki nem fog.
Az el mú lás szi tá ján át folyt és
Ab ba ma radt. Ahogy a le ve gõ vé tel.
A nagy ka land. A nagy zöld. Az esz mé let
Pi o nír nyak tö ré se. Az if jú sá got
Be ke rí tõ al ko nyat vo nag lá sai.

•

Az Orp he usz le gen dás iro dá ja
Fé lig a föl dön, fé lig az ég ben,
El akad va két szó között… meg áll.
Akár a lift. A szer zõk arc éle
Ki csor bul. Nõ a csend.
Át lá tott raj tuk. Nem ke res te a
Meg ren dü lést, mert meg ren dí tõ volt.
Csu pa iro ni ku san bölcs alá-
Fo gal ma zás. Hi te les egy hi tet len
Kor ban, mi kor meg bab rált esz mék,
Vil lany- és víz órák ke tyeg nek per ben
És ha rag ban a bér anya ként va jú dó
Idõ vel. Õ el fo gad ta a Kort.
Me ne kü lõ hang sú lya in kat.
A sza xo fo non ját szó An gyalt.

Nyom ke re sõ
„Bá rány jõ és vad ger le búg,
Es té re már nem lesz nyo munk.”

De ák Lász ló

A réz szín al ko nyat ban 
Holt láb nyo ma it ke res ni,
Men tõ ex pe dí ci ót in dí ta ni
Ér te már sen ki se fog. 
Min den dol ga i nak ham va dá sa
Köz ben a föl sza ba dult füst,
Szét ter jed, mint az áru lás ma ga.
De ki fek szik le, ki fe küd ne 
A holt he lyé re. Ki fe jez né be így,
Mi kor jo gá ban áll át lép ni
A kat to gást. Az idõ foj to ga tó
Kö re it. Át lép ni s fel lé le gez ni.
„Ki véd he tõ a matt.” Az ég bolt
Es tét nap pal ra cse rél. A kínt
Szét por laszt ja s meg hát rál a vég.
Re ne szánsz fû nõ az om la dé kon. 
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ZSILLE GÁ BOR

De ák La ci ké szü lõ dik
I.

Ki sza va szó lít, ki csönd je
bur kol vat ta ként boly ho san
kör be? Ki csönd je emel, rejt
és ejt el vo na ton, es te?
Moz du lat lan Moz ga tó ként
utaz tat a me zõ kön át,
lan kás tá jon lan ka dat lan,
ren dü let len Meg ren dí tõ.
Ki csönd je forr gló ri a ként
kö rém, a le nyug vó nap ra?
Ki nek az in tés re emelt
mu ta tó uj ja e dom bon
vi gyá zó fa lu si temp lom,
e ho mály ba bur kolt szen tély,
szent éj?

BÍRÓ JÓZSEF

Siegoh
(  -    Deák  László    emlékére    -  )

...  oly’    ...   sok  szor   ...   meg  hal
tam már   - (  nem  ) -   ...  :  nem is tudom

...  -,hogy  ...  :  élek - e  még   ? !   ...

(      2010  -  január  1      )



24

II.

„In nen még van vis  sza út” – kezd ted utol só te le fon be szél ge té-
sünk, ami kor ha lá lod elõtt há rom hét tel fel hív ta lak az Író szö-
vet ség bõl, a tit ko sí tott leg újabb szá mo don, me lyet csak né hány 
benn fen tes is mert (és még ne kik is csak idõn ként vet ted fel, a 
kül vi lág már nem fér kõz he tett hoz zád, a kül vi lág meg szûnt).
„In nen még van vis  sza út” – han god, a jól is mert víg, eny hén 
re cse gõs, paj tá si hang mint ha egy le tûnt kor ból ér ke zett vol na: 
erõt len volt, fá tyo los, hûlt, egy véd te len kis fiú re be gé se, meg-
kín zott rab sut to gá sa egy cel la mé lyé rõl, va la me lyik zi va ta ros 
de kád ból.
Han god, az oly ked ves hang mint ha a túl vi lág ról ér ke zett 
vol na.
„Egy ló faszt van vis  sza út” – mond ta a ré gi-ré gi ba rát, aki bi zal-
mi tiszt ség ben két na pon ta fel járt hoz zád – „Egy ló faszt” – mond-
ta ke se rû en, ami kor az nap es te be szá mol tam ne ki az Író szö vet-
ség ét ter mé ben, köz ben csak fúj ta a füs töt és krá ko gott, min de ne 
csu pa füst volt.
„Mi fé le vis  sza út?” – mond ta a ba rát – „Hi szen na gyon jól tu dom, 
hogy mi van: ret te ne tes az ál la po ta, az van, csak negy ven ki ló a 
tes te, az van, már alig tud jár ni, az van, fek szik és dzsesszt hall-
gat, az van, az ab la kon ki sem pil lant, az van.”
„In nen még van vis  sza út” – ta lán en gem bá to rí tot tál így, ta lán 
ön ma gad, hi szen len nie kell egy vis  sza út nak, egy gya ra po dó 
test nek, egy ab lak nak, egy ki tá ru ló ab lak nak: mert él ni kell, ez a 
pa rancs, ezt óbé gat ják a sej tek, él ni, csak él ni, min den ideg szál-
lal és va dul, ak kor is, ha sem mi re mény, ha már min den pa pír lap 
be telt, ha már min den le mezt meg hall gat tál, ha nincs ho vá men-
ni, ak kor is, ak kor is kell egy út.

III.

las san ként ki vész a sze re lem
be lõ lem
va gyok üres váz – tesz-vesz, jár-kel
e gó lem

ez a ma gam ra ha son lí tó
véz na test
már kós tol gat ja, már sej ti a
vég ze test

las san ként ki vész a sze re lem
nem va gyok
kör ben só haj toz nak a fá sult
an gya lok

cson tom ból las san el szi vá rog
a ve lõ
va gyok üres váz – láb tól fe jig
íve lõ

ro mos temp lom, em ber sza bá sú
le ve gõ
csont ja im ban sa lak ká szá rad
a ve lõ
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KEMSEI IST VÁN

Szá raz szem
De ák La ci ra

Elég baj ez ne kem.
Ban du kol va a Nagy-Kampec fe lé, ott, az od vas tölgy fá nál az 

Idõ kis sé jobb ra for dul, majd lejt alá. A völgy ben, a for rás nál 
or de ná réz nak a kü lö nös-kac ki á san, võ le gé nye sen ki fent-ki nyalt 
jö ve vé nyek. Med ve hagy ma-szó mel lett jár ja az il la tos szó be-
széd. Zer ge tol las hu szár csá kó val il le get nek.

Dõl a föld alól az égi kát rány. Le ve les tül. Ágas tul. Va la hogy 
nincs öröm eb ben a mes ter kélt je le nés ben. Pe dig itt va gyunk, itt 
mu la toz zuk el, ez az er dõ leg csen de sebb pont ja. To váb bi csend 
nincs.

Nincs mé lyebb csend. Még van év szak, va la mi lyen re be jár ha-
tó. Nem az új tól va ló az sem. El fá radt, ki pú po so dott, el ve te mült, 
több he lyen re pe de zett. Szét is hord ták szor gos ke zek a be lõ le 
va ló kat. Ki er re, ki ar ra dú sul, el he ver ve bo rá val a tal mi te le-
vény ben.

Kí mé let sincs. Aki el fá rad, azt mond ják, ki hull. Ros  szabb eset-
ben alá jár éle té nek, más  sza a köz na pi dág ványt, a hegy gyom rá-
ból bo ká ig ki csor gó nyir kot, or rát ve ri csóványos me re dély be.

Csak a fö lös ké pes ar ra, hogy ne le gyen töb bé. Hát jó, ak kor 
ne le gyünk se hús, se csont, se vér, se egy más ba vé sett te kin tet. 
Nap le men te kor vé gül a bil le gõ árny ül itt, és a mo hos fa tönk ön 
me ren gõ lé lek.

Ki mar jult sze me vi lá gát dör zsö li.
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JÁSZ AT TI LA

Ilyen
De ák La ci nak, az ideÁTról

Egy ilyen pa pír. Egy ilyen jön majd.
Köz li, hogy. Mond juk, el köl töz tél.
Ne ke res sünk. Egy ilyen pa pír köz li.
Fe les le ges. És kü lön ben is. És hos  szan-
tar tó an, még is vá rat la nul. Egy ilyen
pa pír, egy ér te sí tés. Ami re ko ráb ban
csak raj zol tál vol na ezt-azt, váz la tot,
né hány tö re dé ket fel ír tál vol na a lap
szé lé re. En  nyi hasz na le gyen, egy ilyen
pa pír nak, ha már. És egy ál ta lán nem
ér te néd, mit is je lent. Mi ez a hü lye ség,
hogy el köl töz tél, ha egy szer itt vagy.
Ám még is gya ní ta nál va la mit, ami kor
azt ol va sod: Egy ilyen pa pír. Hogy egy
ilyen pa pír jön majd ró lam is, de már
nem ne kem. Ami kor ezt írom, ér ted meg,
amit én még nem. Ez egy ilyen pa pír,
visz át, iga zol ja oda tar to zá sod, itt.
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felejtõfüvek il la ta.
Basó Deáklaci sír ján 

ücsürög
„A ki len ce dik hó nap ele jén ér tem ha za. Anyám szo bá ja mel lett a felej-
tõfüvet ki öl te a fagy, nyo ma sem ma radt. A múlt min den da rab ja meg-
vál to zott. Fi vé re im és nõ vé re im ha lán té ka fe hér, sze mük kö rül rán cok. 
‚Még élünk!’ – en  nyit tud tunk mondani...”

(Macuo Baso)

vö rös begy re pült
el friss sí rod fe lett
épp ami kor le

kis tó kö ze pén
szürkegém tol lász ko dik
vas tag jég pán cél

hó ba fa gyott hó
vi rá gok mily szo mo rú
sza xo fon szó ló

•

le bil len a fej
esõ áz tat ta ró zsák
hul lat ják szir muk

a fény se bes re
hor zsol ja mell ka sun kat
rozs dás lomb hul lás

egy fá radt ma dár
ver des haj na li ágon
ne héz éb re dés

•

zu hog az esõ
a te me tõ ben in kább
él ni kel le ne

el mon dasz egy imát
meg in dul a for ga lom
nem vagy egye dül

an gyal su han át
a lap top mo ni tor ján
nap fé nyes te me tõ
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