
42

VAR GA BÁ LINT

fél álom kö ze pet te
déjà vu

itt hagy tad, más hol meg ta lál tad, vis  sza jöt tél, és várt rád. ugyan az. min dig 
csak ugyan az. en  nyit ar ról, hogy ké pes len nél va la mit is vál toz tat ni azon az 
ál la gon, ami kör be vesz. tet tél egy kört vagy va la mi út nak ta nú sí tott bá mész-
ko dást, és még is ugyan ott ma rad tál. pró bál tad, és az ér ke zés sel az újabb meg-
erõ sí tés csa ló dás ba ke re te zett port ré ját ta lá lod meg. nem ap ró gyö nyörû sé get, 
vagy amo lyan pon to kat, ahol egy ki csit meg kön  nyeb bül nél. so sem az ami re 
te szá mí tasz vagy ter ve zel, eset leg kal ku lálsz. a vál to zat lan tény, mi sze rint a 
lét min de nütt ugyan az a má zos cu kor és sü te mény he gyek nek kre ált sík ság. 
vi szont es tén ként nem tu dod ma gad dal von szol ni az ár nyé ko dat. ak kor az szé-
pen el megy má so kat ijeszt get ni, és te meg ön elé gült ká ba mo sol  lyal el búj hatsz 
elõ le. ször nyû ez az ös  sze fér he tet len ség. mind a ket tõ me ne kül a má sik elõl, 
és mi kor fel or dí ta na egy ön fe ledt han gu lat ban, ak kor mo so lyog a lá ba elõtt az 
a bi zo nyos má sik. az tán amo lyan fe le ba rá ti, feleutálat kéz fo gás sal, eset leg öle-
lés sel üd vöz li tek egy mást.

cso da

mert ön tel ten imá dod azt, amit nem len ne sza bad át él ni, azo kat a kis pil la na-
to kat, amik ben a meg fog ha tat lan gyö nyör gyer me teg ár tat lan ság ban ho nol a 
ma ga ap ró szent és ugyan an  nyi ra bû nös mi vol tá ban, ahol csak és ki zá ró lag 
egye dül te tu dod hogy men  nyi re nem len ne sza bad, hogy men  nyi re nem len ne 
er köl csös meg ron ta ni azt a szép sé get. mert csak an  nyi ra öröm te li, mint ameny -
nyi re va lót lan. és ha már va la mi kre ált, ak kor ab ban ott van az a csepp nyi 
fe ke te ség. ami va ló já ban te ma gad len nél, mert an  nyi ra ott akarsz len ni, mert 
an  nyi ra va ló ság nak aka rod. így tör té nik meg az a cso da amit bol dog ság nak 
ne ve zünk. ezért fek szel ál mat la nul na po kig a föl dön te ke reg ve. és ve rej té-
ke zel, tak nyod ban úszol, csak hogy még egy szer ott le hess. ká bul tan kú szol, 
gör csö sen kar mo lá szod a pad lót, csak hogy még egy szer rá pil lant hass. gyor san 
kap ko dod a le ve gõt, fel szö kik a vér nyo má sod, pe dig a vi lág leg egy sze rûbb 
dal la ma cseng a fü led be, a leg sem le ge sebb il lat tal itat ja át a pó ru sa id, és a leg-
tisz tább ízt su gall ja a tor kod ban, ahogy a le ve gõ után kap kodsz. így kez dõ dik 
a cso da. így jutsz el a ma gad kis szám ûze té sé be.

más

élsz és ész re sem ve szed hogy sza kadsz ki a vi lág ból, a va ló ság ból, és szé pen 
las san te rem tesz va la mi mást amit nem an nak ne ve zel, amit ál ta lá ban egész ség-
gel szok tak de fi ni ál ni. csak vagy, de hogy hol és mi nek, azt már kez ded fe led ni, 
és ész re ve szed, hogy más ként éled meg a na pok vál ta ko zá sát, más hogy tel je se-
dik be ná lad az öröm, és más ban. egy sze rû en más. és szót nem ta lálsz rá, csak 
kér ded és mon dod, hogy más. kér ded a töb bit, és mond ják, hogy más. nem 
ve szed ész re az em be re ket akik kö rü löt ted van nak, te csak vagy egy ki égett 
ér zés sel, ami nek a nyo mát csak ta po ga tod meg nyal do sod, és va la mi rém lik az 
em lé ked ben hogy még volt mi kor má sok kal rö hög tél, szó ra koz tál, sö röz tél, de 
má ra va la hogy nem ta lá lod õket sem ma gad, mert te va la hogy vagy, de nem 
tu dod le ír ni hogy mi ként vagy. egy sze rû una lom és a sem mit te vés ala csony 
szín vo na lá nak a dé li báb ja len ne az egész él mény, vagy tény leg nem le led örö-
möd az e vi lá gi dol gok ban. mert van nak azok a tu da tot mó do sí tó gon do la tok, 
és kis já té kok az el méd ben, amik tõl egy sze rû en be tel je se dik az öröm ér zé se, és 
olyan mint ha, de még sem. az tán ké sõbb ész re ve szed hogy egye dül ez az ami-
ben ott van az ap ró kis do log ami fel dob, és ha ki men nél va la ho va ak kor csak 
jön ne a szo ká sos ret te net, és a döb be net, meg a töb bi haj té pés. vagy, lé te zel, 
lé leg zel élsz. en  nyi re egy sze rû len ne az egész. de te rak nád a pon tot a vé gé re, 
ami kor is a tin ta meg der med és kép te len köl csön ha tás ba lép ni a gra vi tá ci ó val, 
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csak lóg ott a toll hegy vé gén, de még csak sej ted, hogy az aka dá lyo zó té nye-
zõ az te ma gad len nél, vagy még sem? ra gasz kodsz ah hoz a pont hoz, és nem 
aka rod a pa pír ra hány ni, majd le dob ni a me sze lõ asz ta lá ra óbé ga tás kö ze pet te, 
hogy tes sék, itt van meg ír tam, hogy puk kadj meg. va la mi mást akarsz te az zal 
a tin tá val. kör be né zel, át fu tod a so ro kat, mé lyen el gon dol kodsz. majd egy új faj-
ta ret te net, va gyis csak ah hoz tár sí tott ér ze lem cso mag, mi sze rint, csak en  nyi? 
ezek után be in dul a fo lya mat, ami már a rend szer há ta mö gött sok szor le fu tott. 
a ter ve zés. de az aka rat köz be szól a ta pasz ta lat tal kar ölt ve, egy mást nyal dos-
va, majd né hány ap ró mon dat után po fon csap ják azt. mert õk ket ten szé pen 
egy be kel tek, és gye re ke ket ne vel tek. lett sok, csak hogy né há nyat em lít sek: 
meg szo kás; una lom; fé le lem; nem tö rõ döm; meg sok-sok pisz kos cset lõ-bot ló 
cson ka csú nya sá gok. vi szont elég gé szép há zas tár si éle tet él nek így ket ten. én 
leg job ban az aka ra tot saj ná lom, mi vel va la mi kor még volt tar tá sa a tag nak, 
de má ra a ta pasz ta lat meg ron tot ta, és jöt tek a gye re kek, és nem tud ja már 
meg csi nál ni azt, mint ré geb ben, hogy csak úgy ka lan doz zon az ideg pá lyá kon. 
fe le lõs ség meg a töb bi há zas ság gal já ró do log. szó val most így áll nak ott ket-
ten, mö göt tük a sok kis lur kó és le te rem tet ték a ter ve zést, így az csak szé pen 
nyu god tan ös  sze cso ma gol ja a kis pa pi ro so kat, és gon do san el dug ja azo kat a 
tás ká já ba, hát ha kell az még. így ülsz te ott a csepp nyi tin tád dal a tol lad vé gén, 
és nem tu dod mi nek is ír tad ezt idá ig, hisz me het tél vol na e he lyett más ho va. 
sö röz ni azok kal az ar cok kal, akik azt mond ják, hogy más, és nem ér tik a két 
más sal hang zó kö zött meg bú jó mély ma gán hang zót. tán ezért kezd ted el le ír ni 
azt a ron da sá got. mert a más szó mély ma gán hang zó ját sze ret ted vol na ki csit 
fé nye sí te ni, szí ne sí te ni, vagy csak egy sze rû en le ír ni hogy men  nyi re is mély az, 
de most, bi zony, most félsz a pon tot oda big  gyesz te ni a mon dat vé gé re, mert 
va la mi van még. és nem a kis sar kok ban vagy az ágy alatt. in kább ben ne az 
ágy ban, ami kor ott fek szel, és be hu nyod a sze med, majd ki nyi tod, mert a fény 
köp te le azt, és jó gyor san ki mos min den egyes ne vet és em lé ket amit te ak kor 
an  nyi ra va ló ság nak él tél meg, an  nyi ra ra gasz kod tál hoz zá, és olyan szép nek 
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ta lál tad, és örül tél, iga zán örül tél, hogy ott vol tál, és ve led volt õ is, és együtt 
eszel té tek ki a sa ját va ló sá go to kat. így meg ve ted, és gyû löl ni kez ded mind azt 
amit ez a fény él tet. de egy ki csit ké sõbb rá is mersz ar ra a va ló ság ra azok ban 
a dol gok ban, így va la me lyest meg bé kélsz ve le. de más, és megint csak más. 
és most egy ki csit ér ces re si ke re dett aho gyan meg kós tol tad, és nyel ve den for-
gat tad, mert ez nem az a mély ma gán hang zós volt, mint ami rõl te ír tál. ezért 
meg fo god a pa pi rost és dü höng ve ös  sze gyû röd, és há tad mö gé ha jí tod, majd 
az szé pen vis  sza gu rul a tal pad hoz ül töd ben, ahogy halk su ha nás sal le pat to gott 
a ku pac te te jé rõl.

parce mihi do mi ne

hol van nak? állsz. újabb kér dés a fe jed ben. hol van nak azok a pil la na tok ami-
ket ed dig se ta lál tál? csak gyen gé den meg re meg a tes ted az ér zés tõl. és már is 
el tû nik, to vább su han, hogy egy má sik em bert bor zol jon meg. an nak az ap ró 
kis hi ány nak az ér ze te. és te már csak ka cagsz, meg mo soly god, mert an  nyi ra 
jól esett megint, hogy rád is gon dolt, hogy ma reg gel is be kö szönt hoz zád. nem 
fe lej tett el. ha a hi ányt nem ta lál tad meg leg alább an nak hi á nya kö szön rád nap 
mint nap. igen, megint. mert te csak ar rébb lép tél egy pi cit, hát ha el tûnsz elõ le, 
de egy pil la nat ra el fu tott mel let ted, még úgy kap ta vis  sza a buk si ját, bo lon dos 
vi gyor ral, nyu godt me leg te kin tet tel vis  sza néz ve rád, sze mé ben vá gyó dás sal. 
mert an  nyi ra meg szo kott tár sad lett. ros  szul érez ted ma gad nél kü le, fur csa il la-
tok csap ták meg az or ro dat, és min den an  nyi ra szo kat lan lett, min den an  nyi ra 
ri deg, egy sze rû, unal mas, ki szá mít ha tó, és tel je sen hib rid. klór tól bû zöl gõ 
kórházfehér. ami nek az ízét még he tek után is ér zed a szád ban. de egy szer új ra 
ki nyi tot tad a sze med és ágyad szé lén ült, a meg nyug vás te kin te té vel, hogy meg-
ta lált, még min dig lé te zel egy ma gad ban. és új ra se gí tett, új ra ki csit ott hon ná 
va rá zsol ta ne ked azt a ko mor vi lá got. új ra me sé ket súg a fü led be. új ra anyai 
ag go da lom mal bo csát el az újabb nap ra. új ra vár ha tod ve le együtt a hi ány ki töl-
té sét. csak a gond, hogy õ se tud ja már, hogy mi is lesz az. hi szen csak an  nyi ra 
se gít, mint amen nyi re pisz kál té ged. nem több egy nap ra kész ap ród nál, cse léd-
nél. áll mel let ted, el vég zi amit kérsz tõ le, de gon dol kod ni már nem tud. mert 
nem akar ja, hogy tudd ezt ró la, mert nem az õ fel ada ta. vi szont vic ces, hogy ha 
kér de zed, vá la szol. bár mi le gyen az. de nem iga zat mond, nem böl cset, és nem 
szól na gyot. egy sze rû vá la szo kat dob eléd, vagy csak oda bö ki az or rod alá, 
az zal a vi lá gon leg ide ge sí tõbb gesz tus sal, ami kor le rí ró lad, hogy men  nyi re is 
ér tet len vagy, hogy csak egy újabb fél ke gyel mû bo lond, aki nek sok a sza bad-
ide je, mert meg en ged he ti ma gá nak, és tud ni il lik hogy a sza bad idõ vel egye-
ne sen ará nyo san nõ a bu ta ság mér té ke is. lásd a cse lé ded. min dig dol go zik, és 
hü lyét csi nál be lõ led. újabb iro ni kus ész re vé te led ve le kap cso lat ban. bi zony, 
ez tör té nik ma nap ság. in kább min dig. nem tu dod, kér ded, és csak hü lyébb nek 
ér zed ma gad mint elõt te. mert an nyi ra egy sze rû a meg ol dás. csak so sem jutsz 
el odá ig, mert mi re meg ten néd õ szé pen las san el sun  nyog na mel lõ led. és mint 
már em lí tet tem, õ tud egye dül vá la szol ni a kér dé sed re, õ min dig ott fog ül ni az 
ágyad szé lén, és min dig me sél ne ked. újabb iro ni kus ész re vé te led ve le kap cso-
lat ban. bi zony, ilyen az ami kor il lú zi ók ker ge té sé ben lá tod a sza ba du lá so dat. 
tõ le. mert mi más ra utal na a kér dés, mint a sza ba du lás tól va ló fé le lem re? ha son-
la tos a gyer me teg lá za dás hoz, mi kor fe jed veszt ve sza ladsz a fal nak, csak nem 
tu dod mi elõl. de nem. nem tud tad ak kor se, most se. csak a két ér zést tu dod 
már meg kü lön böz tet ni. ezért mon dom én ne ked. ne ag gódj, hisz reg gel én fog-
lak kö szön te ni. te csak aludj. a hol nap ag gód jon ma gáért.

csak egy pil la nat

ami kor már nem tu dod hogy mi tör té nik kö rü löt ted, ak kor csak nyu god tan 
ol vadsz be le  a nagy sem mi be és rán tod ma gad dal az egyet len dol got ami csak 
és egye dül a ti éd volt. csak azt amit te sze ret tél csi nál ni és a töb bi ek nem is 
ér tik, mert te min dig egy ki csit töb bet akarsz mint ami vagy va ló já ban egy pi cit 
töb bet an nál amit meg ér tesz. csak mész... mész... mész... va la hogy unal mas és 
ki bo rí tó, na de ne fog lal kozz ve le. hi szen a vég te len ség mi lyen, ha nem ilyen? 
csak egy kis pi szok a kör möd alatt. te tel je sen hoz zá szok tál és át lá tod, meg ér-
ted a tör té né se ket. hogy ez csak egy élet a sok kö zül. de egy.
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EVELLEI KA TA

Elõnap
A há zak mo raj lá sa kör be ér,
s a fel tor ló dó hullámsötétben
egy más ba csu kód nak az ab la kok,
hogy es ti imá ju kat el da dog ják,
ös  sze kul cso lód nak a ker tek is;
a ri adt, csú szós kö vek kö zé már
be fész kel te ma gát a fél ho mály.
Egy vil la nás, az ut ca el szö kik,
a lám pák fény mar ka ös  sze rán dul,
a há zak mo raj lá sa kör be ér.
A te tõk alá be szi vá rog az éj jel.

A nagy ke rü lõ
Ke cses, csat to gó pász mák ban
dõl alám az éj fél, ki nyíl nak
csont szir mai, még sem fe hér lik
sem mi elõt tem, két ha tá ron át

erõ sö dik csu pán a kül vi lág mind
kö ve te lõ zõb ben kú szó je len-
lé te, mint ha is me rõs len ne
bár ki elõtt is e lá tat lan min ta.

Egy szer pa ran csol tak csak , szol gá lok
az óta még is, jóhiszemtelen
pö rög ve alább, az ej tõ er nyõ
nem tö rõ döm sé gé vel dú dol ga tom:

új ez még, hi á ba tet tet min den
nap pal foly ta tást, az ös  sze-
vis  sza-té tel vál to zik, a szél lel
száll az el sza ba dult vi rág por.

Aszim met ri kus táj
Itt egy fü ge fa nõtt a fal ból
ott a te tõk egy más hoz ér nek
fe hér víz csepp a kõ re raj zol
ud var sö tét jén kong a lép ted

Teg nap va la ki itt la kott még
ma nem tud ha tod mi a tit ka
ket té sza kí tott vég te len ség
üres fel hõ be vág a szik la

Örök-egy más ban el me rül ve
hul lám zik ég és ten ger vi ze
ha ki for dí tom min den tük re
ha vis  sza for dí tom sem mi se



46

Gaz dát lan ház
Ten ger nyi most a mes  sze ség.
A fák sós szél tõl ré sze gek.
Kö vek közt hul lám té ve lyeg.
Fel hõt len súly tól kong az ég.

A táj üres, hi á ba vár.
A köd he gyû szik lák alatt
sa ját tes té be váj a part.
Kü szöb nyi lesz a szem ha tár.

Kút ba ej tett ka vics ko nok
csend jé vel rád nem gon do lok,
nem ne za var jam ál mo dat.

Mit szét szórt a ré gi ösz tön,
egy újabb ha lom ba söp röm
a cse resz nye vi rá go kat.

Lel tár
Egy kis sé ta lán nyug ta la nít,
hogy le ma rad tam a gye rek ko rom ról,
fé lig-med dig át alud va min dent,
és ami tõl fél tem, a ko nok ser dü lés is,
mi re kö rül néz tem, nem volt se hol
Job ban oda kel lett vol na fi gyel ni

Gon dol tam, amint a nagy apá mat
el cso ma gol ták egy do boz ba,
hogy, mint a ki nõtt já té ko kat,
ne is ve gyék már töb bet elõ

Ahogy én is egy re széj je lebb fu tok,
las san kezd kí nos sá vál ni,
hogy min den egyes név sor ol va sás kor
egy re több az iga zolt hi ány zás
Fé lõ, hogy így so ha sem lesz kész a lel tár

Völgy be ve ze tõ út
Nin csen re mény. A föld be fúrt fák
fel hõ ket kar mol nak az ég be.
Örök idõ kig jár ja út ját
sen ki föld jén a sen ki vét ke.
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NAGY ATÁ DI HOR VÁTH TA MÁS

Er go sum
Köz tük mú lok el, alig sejt ve
ma gam is, vé gül me lyik
ar com ba ég ve ra va ta loz
fel az ezer sze mû haj nal.

Sor som a ver gõ dõ fel hõ ké,
me lyek ter he so sem ér het
a föl de kig, és a lent fo lyó
tü ze ké, me lyek szik lák ká

hûl ve ma rad nak az al vi lág
sö tét jé ben, ott ho nos pok lok
fa lá vá lé nye gül ve. Fe le dem
az an gyal tit kát föld re

vá gya ko zás ról és fe le dem
az ör dög tit kát ég be
vá gya ko zás ról, õriz ve csak
ke mé nye dõ agyag vonásaim…

Tá vo zó ban
Né zi, ahogy ver se ket
ér lel a ne héz éj sza ka,
ahogy még buk nak elõ
az újabb és újabb so rok.

Sze ret ne kön  nyû len ni
és szer te len, de tú lon túl
kö te les ség tu dó vá
for mál ta a ne héz ke dés.

Mint egy zsák, úgy te rül szét
az tán a meg ve tett ágyon,
pe dig ös  sze te rel né
az el kó bo rolt rí me ket;

vol na mit cif ráz ni még
az egy han gú da lo kon, tán
hogy kész nek has son egyik-
má sik – mint ha tá vo zó ban.
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Mí nu szos
Fe le dés re szü le tett, ne héz
éle tek bõl ol lóz za ki or vul,
de for má ra szab va mind
a fa la kat el bo rí tó, tar ka

pél dá kat, me lye ken oly kor
át de reng, ha nem is az Is ten,
de va la mi ha mis ba rát
ró ka ar ca – vé gig éri két, 

rés nyi nél szé le sebb re so sem
nyi tott, gya nak vó sze me.
Per le ke dik egy re, szem öl dö ke
alól csak né ha fel néz ve, 

va la mi ku sza be széd del
tá mad va-véd ve min dent,
ami szél nél és köd nél ke ve sebb,
de lé lek nél, vér nél több le het.

Episztémé
Be lül, amint a szél elül,
és nem ci bál to vább
té pett, ko pasz ko ro nát,
nem kó col ap ró is te nek

tük rös al ko nyá ba újabb
je let, ha nem csak ma gá ra
hagy ja a hó né ma sá gát
fog va cog va tánc ba ol dó
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ba le ri nát, aki ked ves
dal la má ra te rít fe hér
ta ka rót a vá ra ko zás ban
he ve rõ, fa gyott ha tár ra,

sokadjára fá rad va el
a meg szo kott vég já ték ra,
hogy fagy és köd, de nap és fény
az igaz ság fel fe dé se;

a moz du lat lan hul lám zás
útmenti gö rön gye i ben
ki hûlt bõ re i re is mer,
szí nen ként ma gát si rat va...

Fixatio
Íme, fel fe dez he tõ vé vál tak
a ré szek, ame lyek né hány
pil la nat múl va tö ké le te sen
együtt áll nak. Rá érõ szél

és bó bis ko ló épü le tek
ke re té ben vágy cse lez te
em be rek lép nek át és vis  sza
– mi fé le ter mé sze tes ség gel?

az örök ké va ló ba, oda hagy va
né hány láb nyo mot; kép hí ján
örö kül csak a kér dés ma rad:
Üres ség-e va la mi hi á nya?

Ar gu men tum
Cá fo la tok ba zár ja ös  szes
sza bad sá gát és a ki bon ta ko zás
ös  szes le he tõ sé gét, mint ha
ér tel mét fa kí tó re mé nyei

csu pa pél da ér té kû íté le tek
za va ros ta nul sá gai len né nek,
ami ket meg kell õriz nie egy di csõ
jö võ nek, amely ke gyel mes lesz

és  mél tat ja majd az egy szebb élet
elõ hí vá sá ért vég zett szám ta lan
erõ fe szí té se it; és hi á ba
gon dol ko zik, hogy mi re vél je

az új ra és új ra át kín ló dott
mu tat ványt, né ha nem jut eszé be
más ma gya rá zat rá, mint hogy
tá vol ma radt is ten a gép bõl.
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AYHAN GÖKHAN

Az óta más
bá tya, itt az óta vál to zott a hely zet.
nem po li ti ka i lag, mint ha
kü lö nö seb ben az ér de kel ne. nem,
egé szen más ról van szó, anyád után
leg el sõ fiú, leg el sõ ha lott. 
ko rán-ká vék, ha mu tar tó-kö nyök, 
gyûj tö ge tem hoz zád a sza va kat,
bõr ka bát és szo ron gás-apa, én sem
hit tem vol na, ami az óta fel fog ha tat la nul
meg tör tént, a ma ma te me té sén te sem
gon dol tad, né hány hó nap múl va
oda te met nek, a sír já val szem ben, most
a te het sé ged del mit kezd he tek? vers, 
ami vers, so ha nem be szél tünk ró la,
meg ír lak, mint ha a bûn tu dat he lyén
en nek apá nyi he lye vol na.

Bá tya
nem tud tad te se. én se, na per sze,
két ci gány mit tud hat na
egy más ról? a vé let len re
bíz tuk, el vé tet tük, ma gunk ra
ha gyott a fél tõ kéz. las san
kezd tem be nõ ni ma gam az ide gen
szo ká sok ba, te a kó bor lást vá laszt va, ab ba
nem hagy tad vol na, a meg bo csá tást
nem is mer tük. a má sik nak meg, na,
per sze, még mit nem, az kel lett vol na, igen,
ilye nek után meg le põd het nél, vi rá got
vi szek a sí rod ra, több ször
gon do lok az utol só ta lál ko zás
meg ál ló i ra, a meg jegy zé se id re, bá tya,
több éve nem fog tunk ke zet, öle lést
nem is mer tünk egy más közt, õszin tén szól va,
fél tem tõ led, szo rong tam, a ci gá nyút ra
te in dul tál el té ved ni, hi á ba
mond tam vol na bár mit, min dig is,
anyád sze rint is, ön fe jû vol tál.

Van-e?
a ha lál nak van-e sza ga
nem fél re ér tett ér te lem ben,
szo ba hû vös sé ge, hi deg van a
kony há ban, el érem, sze rin tem
a tárgy sze rût, ha már ala nya
a vers nek az, ami he lyé ben
én ál lok és anya, fo tel apa
to lo ga tás, hi á nyuk ér dem,
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go nosz ok tó ber ha lott ja
a hû tõ bá tya, nem be szél tem
ró la, hát, nem is vál tom va ló ra
lel ke üd vét, tör té ne té ben
ci gány ság van, tra gé dia,
ab ba ha gyom, ed dig ér tem.

Apa bá tya
van, aki lyu kat be szél a nyel vé be,
ki hit te, meg halsz, apa bá tya,
le gen dák ar cod mö gött, fény sáv ja,
hû tõ bõl csú szol át a föld
kö zép pont ja fe lé? ta lán ha
lett vol na be szél ge tés. nincs
fel idéz he tõ szo ba bel sõ, ahol
a fo tel a ha mun kí vül hát ra

töb bet ha gyott vol na. a jobb kéz
ta ní tot ta a balt bo rot vál koz ni, de
van-e olyan mon dat, ami egy ki csit
ha son lít a má sik arc ra? 
busz jön, le szál lás, fenn ma rad tál,
ma rad a bo rot vál ko zás,
a fe hér hab, a név he lyén: apa bá tya.
kesz tyû be bú junk, kéz sze rint,

én a bal, te a jobb kam rá ba. nem 
érünk ös  sze, a le ve gõ ben két
pá lya, mind ket tõ kü lön. 

Me gyek
anya, bo rért me gyek, esõ van,
a te me tõ mel lé, olyan
hi deg, már-már a hang ja,
szür ke, mo sat lan. sze rin ted,
a test, mint mû ve le ti te rü let,
té ve dé se i be ka pasz ko dik?

sö tét té ren me gyek át, és hát
nincs sok le he tõ ség a be széd re,
a fal tól a par ko ló ig ér ve
jut nak eszem be a fur da lá sok,
egyik lel ki, a má sik ról majd
a ké sõb bi ek ben ma gya rá zok.

anya, rám hagy tad a la kást, utak
hos  szú so rát raj zo lom
a szõ nyeg min tá i ba, le fek vés
elõtt nyit va ha gyom ne ked az aj tót,
drá ga ro kon, ha vé let le nül
vis  sza tud nál eset leg jön ni.
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SOLNAY DÉNES JÁNOS

Vier Bäume
Nem tudom már, hogy
mikor mondtad, talán
a nagymamád volt
halott, talán az enyém
haldokolt, hogy nem szûnt
meg, csak már nem az,
ami volt – egy kiszáradt hang
a gégén, az ujjbegyen tintafolt,
diófa polcokon könyvek közt
Schiele volt kopott keretben,
fenn, a hideg falon,
amikor kimondtad.

ézsau
a téli melegben megéreztem
a kéményfüst szagát,
mint gyerekkoromban,
a velemi vályogház tornácán,
ágra fagyott almák közt, a kályha
mellett, újévi lencsét ettünk csülökkel,
ahogy ez dukál, ha évet kezd az ember,
ropogós kenyérrel és borral, amíg
a föld fordult egyet, és
fordul azóta, számtalan –
ahogy most a lencsét számolom
a maszatos, hideg tálban

Ozirisz fényképez
már nem nekem, a poros
emlékezés, hogy nem vagy itt,
a szikkadt nyári fényben
rekesz kattan, kodak color gold, látni
narancsos háttér elõtt a
megperzselt napot,
hogy másnak nyugszol és kelsz
dohos levendulaszagban, a
felpeckelt tükör halkan kipattan, egy
Örökkévalóságon át a meleg, sárga fénybe,
az elhamvadt múltba, árnyékod bele-
simul



53

ZA LÁN TI BOR

Ará nyok ide je
Bon to gat ja a szir ma it,
utá na for dul az esõ.
Dú dol gat csönd ben va la mit
ar ról, hogy ti zen öt esz ten dõ

iram lott el tõ le, amit
ki vár ni nem kel lett erõ.
Ami fo gyott, az volt ha mis.
Ta lál ko zá suk a be te lõ

ará nyok ide jé re esett.
Ver gõd he tett vol na el le ne,
ere je volt, de tud ta, nem le het.

Re meg, és han go san fel ne vet
roz zant kis ven dég lõ sar ká ban.
Tea, pá lin ka – s egy sem mi se

Sár ga ár nyék-szo nett
Nem ta lá lod pe dig ke re sed 
ott sem le led hol lát ni vél ted
Vá gyad hold fény ben szét szé led
ágat vesz tett ma dár-sze re tet

Kön  nyû szél eme li ke ze det
fö löt ted rop pant hold-seb éled
Ri adt csönd rõl pe reg a ké reg
utad bár dok s jég kö zött ve zet

Zaj reb bent de ne vetsz még is
sár ga ár nyék esik utá nad
In ged lob ban Meg látsz egy fér fit

nem moz dulsz de resz ket vál lad
avar kavargódzik az égig
Köd ben éb redsz Õ nyúl utá nad


