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Oláh András

Mindennapi 
keresztjeink

a hűség amivel tartozol...
ez jutott eszembe amikor megláttalak
a gyógyvízben üldögélve nyakig
de a szavakra nem hat a gravitáció
ott maradtak zsebembe varrva
s én az elázott nyár kukkoló cinkosa
restelltem átúszni a harmincegynéhány évnyi nyarat
pedig nem volt ez több
mint egy zongorafutamnyi pillanat
talpam alatt dísztelen homokszemek
bizsergették elő az emlékeket:
akkor történt amikor a Kisharsányi
egész délután azt az Omega-slágert dúdolta
„én elmegyek” és elment valóban
(disszidált ahogy akkor mondták)
- menetrendszerűen ide-oda verődtem én is
de az a fösvény délután valahogy bennem rekedt
tizennyolc éves kölyök voltam és fülig szerelmes
kézrátéttel gyógyítottál a medence partján valakit
a vállak fölött féltékenyen lestelek
szinte éreztem bőrödön a víz kénes illatát
de a bódító varázslat ígéretével hiába hívtalak
te a másik medencét választottad
éreztem mekkora nyűg a szófogadatlan akarat
a termálba mentem lelkemet gyógyítani
míg te a hangodat próbálgattad
s dőzsöltél a fiúkkal a zsongó habok közt önfeledten
mint teában a filter eláztam teljesen...
azóta kihalt a torkomban verdeső áhítat
s a mélyre nyelt idő hiába buggyant most elő
egymáshoz nincs már út
pedig ott áztatod elomló testedet
ahol harmincegynéhány éve hiába kerestelek

Zsávolya Zoltán 

Dallamok

Apám egyik első képesítése a kántor 
volt, így szinte törvényszerűen kerültem 
zeneiskolába. Az a kiköpött
 zenebubus mégsem lettem soha. Tizenkét 
évesen Bősárkányban a „HANSÁGMENTI Mg. 
Tsz.” árgus szemű szülői munkaközössége 
előtt rendezett, nyilvános, év végi vizsgán 
Beethoven Orosz tánca pattogott elő 
ujjaim alól (amúgy műsoron akkor 
még a „Szovjet tánc” volt országosan).

Gróf András kollegám riogatott a koncertszámba 
menő rendezvényen, a színpadfüggöny mögött: 
szégyent ne hozzak a „téeszre”! Karácsony 
Gézára, tanárunkra, aki Mosonmagyaróvárról 
járt át, nekünk órát adni. Tőlünk pedig óránként 
a közeli presszóba „kávézni”. Inkább kávé-konyak 
volt a nedű többnyire, a lehelete alapján. Persze, ez 
részletkérdés. Apróságokon nem akadni fenn! Főleg 
utólag. Elég volt akkor, amikor Géza bácsi helyett 
szorongtam: mindannyian el fogunk zülleni...

Zülleni, kallódni, hullani le, akár spirálörvénybe - - -
A moszkvai olimpia évében, nyáron, a legfőbb 
ambícióm az lett, elvadult házi galambokra vadász-
szam 
gumipuskával. A zongoravizsgán is a zsebemben 
lapult már a csúzli. Egyetlen fájdalmam akkoriban: 
a gézengúz, félárva, iszonyú reflexekkel rendelkező 
Kiss Pisti, haverom, észrevehetően jobban lőtt 
nálamnál. Később némileg kárpótolt, ha meg nem is 
vigasztalt, természetesen, hogy igazi kispista maradt 
ő később is, míg én, ellenben, nevet szereztem...

Egészen pontosan: nevet kreáltam magamnak utóbb, 
potom ötezer pénzt érő okmánybélyeg árán. - Gróf 
Andris pedig „példaszerűen” megbukott a vizsgán, 
legalábbis emblematikusan belesült előklimpírozott 
darabjába. Én ellenben akkor nem, csak most; hogyha 


