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MARNO JÁNOS

Fonalak
Ártatlanság
Jó lesz kikopni az emlékezetemből,
és felszívódni a ködben, vagy hol
az ördögben, hol veszíthetem el azt
az átkozott fonalat. Úgy, hogy soha
többé ne vehessem fel újra, ha
véletlenül arra találnék tévedni
mégis, mert az élet, vagy mi a baj,
megint úgy hozza. Megyek csak úgy haza
egy langyos éjszaka, és látom, az
anyám irodájában félvilág van.
Benézzek hozzá?, kérdem magamban,
mikor már ott állok a gégenyakú
állólámpájának a talpán csaknem
átbukva, belezuhanva naplóit
vezető anyám ártatlan ölébe.
A sterilizátor épp kihűlőben,
sérüléstől nincs mért aggódni. Súlyom
semennyi úgyszólván. Milyen naiv
is voltam, Szűzanyám, mennyire naiv.
Megyek haza, kutyák vonítása
szerte a faluban, Telehold volna?,
kérdezik ilyenkor magukban hányan,
s csontjukat törik mész hiányában.
Azt meg az ég tudja, hol, merre jártam.

Kitépett hajcsomó egy vázlatfüzetből
Uri Asafnak

Hangyatéboly. Ha úgy nézem, fekete
kitintörmelék, mintha erdőben járnék,
mely csúnyán elöregedett, félek
benne föleszmélni. Borzaszt a növekvő
lemorzsolódás. A bőrömön érzem, 
halottaim bőrén, s azon, hogy sűrűn meg kell
állnom fölfelé menet, egyszerre kerülget
valami rosszullét s fejemet az álom,
mint egy apró szemcsés bogárhad, melynek
a mennyezetről függő lámpák vannak
tantermenként kitéve, az ötvenes
években még s a hatvanasok elején,
függetlenül attól, hogy égnek-e vagy
alszanak, lötyögtetve búrájukban 
a saját levükbe belefulladt rovarokat.
Nézzük csak, miben állt akkor és miben áll
ma a rosszullét lényege, ha egyáltalán
a lényegnek itt a helye, vagy ha helye
nincs is, legalább a jelentősége. 
Oly kérdés ez, amibe belegabalyodik
az elme, s végül könnyen arra juthat,
jobb volna talán nem is lennie. 
Ellenben mennyivel jobb lenne azonnal
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nekidőlni most egy termetesebb fának,
s fél arcomat a kéreghez tapasztva
lesnem a patakzó hangyaáramlást
a kéregvályúkban, melyeket a fa vájt
az idővel magamagának. Csak úgy zubognak
fölfelé is s a földnek tartva azonos
iramban a nyúlt-fekete, szaggatott könny-
cseppformák. Nehézkedésemnek pedig
odalent az angyali aljzata, rajta
tapodok, meg nem mondom, már mióta,
egy szőke hajcsomó, kitépve egy festő 
vázlatfüzetéből, az igazak álmából,
mely a testsúlyom át- meg áthelyezésével
egyik lábamról a másikra tovább és
tovább sérül, préselődik, kuszálódik
és filcesedik feltapadozva a talpamhoz,
majd visszaválva saját bomlásába,
ami számomra megkönnyebbülést hoz.
Könnyebben lépek el a fától egy fél
karnyújtásnyit, hogy rést találjon a leszálló
Nap a vén lombsátorzaton, és megfürössze
fényében a szőkeség labirintusát. 
Egy elhagyott parókát mindössze, mely
takarhatott éppen bármit, akár egy
pillanatot csupán, amint kiszakad, vagy
kiszakad azóta is a szabott idejéből,
és úgy járatja szabadon a magamfajta
kapaszkodó útvesztőkkel a bolondját.
Szememet is azután a hazaúton,
úgy nézem, ugyanazok a bogarak csapolják.

Maurits Ferenc: Csipkeangyal a mennyben 3.




