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ANDRÉ ANDRÁS

Hallatán menthetetlenül síkossá
Sörös bácsinak folyton kisiklott a hangja, 
mintha a nincs határa-magasságos-mélységből háríthatatlanul előtörő, 
meglélegeztetett gondolatait valamiféle, torkába ültetett szerkezet zilálta volna; 
a néhai, oldott-barnába hajló hangsúlyok éles zöngékké csúcsosodtak. 
Hogy beszéd közben meg-megvillantak fémkoronás fogai, fölért egy megbízható 
áramütés ingerével. 
Már gyermekként is olyasfajta érzésem volt; hallatán menthetetlenül síkossá válik a 
föld az ember talpa alatt. És lám, mik nem történtek. 
– Anti bácsi, kérem…, mutatta segítségre szoruló lábbelijét,
és apám kezéből hirtelen fejest ugrott az olajozott kalapács, 
még szerencse, hogy huszonnégy-karátosan vakító nadrágülepe alól 
nem lobbant ki a háromlábú kisszék, pedig ugyancsak kapracéroskodott alatta.
– Anti bácsi, kérem…, és valaki rögtön elvágódott a göröngyös,
szikkadt talajon, mégoly tapadós cipőjében is. 
Téli fagyban rendkívül éles lett a helyzet – ha épp szólalásra nyitotta száját, 
még mielőtt napvilágra buktak szavai, már hullottak, ki nevetve-nevetgélve, 
ki szikrázó méreggel, az emberek mint a legyek. 
A Szent László-patak melletti jégpályára még a hétpróbás sikladorok sem mertek kimenni. 

Voltak persze megátalkodott kivételek, akikre nem hatott a zsenge rikács –
de hát ők meg, érdekes módon, szál kivétel nélkül, nem is tudtak korcsolyázni soha. 
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Puszika
Egy karvalyorr, s egy sok huzatot megért aszaltszilva-száj.
Szemhéjával szabdalva, megannyi másolatot készít a végtelenről,
s ha ideje jő majd, fellapozza mind.
Egyre többször oda vágyik; horizont mögötti, békésen nyüzsgő városokra lát –
legjobb lenne egy csoport közepén kofálkodni, kicsit dajkáltatni magát
fülig-szaladt szájak hullámain. 
(Fülsértő-némán, holt lánya szalad felé a fölhasadt tömeg sikátorán.)

Neki minden fény-telt őszi délelőtt aranykor, ilyenkor úgy érzi, valóban 
halhatatlan –  súlytalan lebeg a beérő színekkel foltozott kertek fölött. 
(Hogy akkor éppen méhecske volt-e, vagy lepke, se tudja,
de fönnakadt egy pókhálón, heves szívveréssel azonnal visszaváltozott,
igazi ráncai azóta vannak.

Puszikából a fonák, csalafinta évek során csak az arca maradt, 
s az arcából is leginkább tekintete–
leszállópálya-szemeiben hány hullócsillag fénylő bánata! Két szénfekete 
Pillabogár, szinkronúszó, külön-élőlények: míg nézed őket, hirtelen leveti 
magát mindkettő és villámgyorsan fölfutnak nadrágod, bőröd alá.

Ha lassú is, oly könnyed; ingyen-ebéd ürügyén átsuhan a terepen,
Puszika minden hétköznap röntgenezgeti a várost. Mint álcázott, detektoros
elemlámpa, botja könnyedén, ám határozottan jelöli a kincsek, s csodák 
lelőhelyét –  arany fonatok sugara hatol a föld alá, föl-fölvillantva láthatatlan
dolgokat, bár erről a tulajdonságáról senki nem tud, még jótündér-maga sem…

Pedig ahogy dércsípte Napocskaként mosolyog, hihető volna minden –  
láttamoz, s talpig leégsz, ismeri születés előtti hibáid is, 
az elkövetkezendőkről nem beszélve.

Puszika egyoldalúan-arányos, mágikus erőt birtokol,
hol megáll, közelében nemritkán lehull egy darab vakolat, indájáról elillan a 
dísztök –  de helyükre már nem tudja visszavarázsolni a veszteségeket.         
Kőműves, lelkes kontár még csak akad, a fal megleli foltját, 
azonban a tököcskék ügye reménytelen.

Feneketlen kút inkognitóban, nem látsz az aljára, 
ösztönösen próbálsz semleges maradni…
Feléd fordul és egyirányú forgalomban érzed magad, zsákutca közelít.
Rád néz és meg mernél esküdni, hogy legalább ketten vannak. 
Fénysáncon sikló hangsúlya elnyújtva emelkedik, s homlokodnak csattan – 
dereng is benned, született bűnös vagy, megint...
Tétován kutatok hát az emlékeimben, 
mikor még nem voltam, hogy nézhetett ki e fakíthatatlan tekintethez szabott lény?
Puszika, látom, tudja, mire gondolok, hát furcsa színjátékkal másról kezd beszélni.
De lehet ismeretlen élet? Sok szófukar holtnak mesélni támad kedve 
mostanában, idézni róla közös történetet.)
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