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SZALADNAK A NAPOK

mintegy negyven nappal a halálom elõtt

úgy döntöttem hogy minden nap

írok egy igényesen megfogalmazott feljegyzést a halálról és így

lesz

negyven valamirevaló szövegem (mondhatjuk úgy is hogy egy

ciklus)

és az utókor felõl mérlegelve a dolgokat ez azért vélhetõen nem

kis teljesítmény

de már a tizedik után elblicceltem egy-egy napot

illetve olyan gyorsan szaladt az idõ hogy egyszerûen

nem bírtam tartani a várakozás követhetetlen tempóját

(azt viszont kijelenthetem hogy természetesen azért – vagy ezért

–

nem számítottam egyetlen nap haladékra sem) mígnem

a huszonötödik napon a mûvészi színvonal elégtelenségére

valamint

szélsõségesen hullámzó voltára hivatkozva gyors elhatározással

leállítottam a programot és számomra is meglepõ új döntést

hoztam:

a hátralévõ idõben inkább szemlélõdni fogok

annak legalább nem marad semmi nyoma

ám alighogy beindult a projekt ebbõl is

totálisan elegem lett

és nem tagadom hogy felmerült bennem az agresszió

(gúnyversek)

sõt a terrorcselekmény (névtelen irodalmi levelek)

gondolata is de végül csak-csak belenyugodtam tétlenségre ítélt

sorsomba

bölcsen felismerve (ekkor már nem számoltam a napokat se)

hogy biztos ilyen a halál elõérzete

vagy ez már nem is elõérzet hanem maga az elõhalál
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HÖRÖG A LELÁTÓ

(rögtönzött költõi végrendelet)

ha most már meghalok

egy ilyen kemény hidegbe dermedõ téli napon

a szivárvány eltûnése utáni pillanat szeretnék lenni

a verseim pedig

legyenek szerte gurult golflabdák

egy friss hóval lepett golfpályán

a legélesebb szemû kritikusoknak felkínálván

egy-egy jól irányzott pontatlan ütés lehetõségét

(talán szakmai atyai pofonok gyanánt)

miközben a pálya következõ állomásain kurrens

irodalomtörténészek

(a zord idõjárással is dacolva)

furcsa fények felvillanásai közepette

és titkon némi melegségre vágyva

próbálják megerõszakolni a grínek táján rejtõzködõ megdermedt

lyukakat

a szabadtéri sportgyakorlás – mondogatják – kortól függetlenül

élet erõ egészség

de ma valahogy (a didergõ közönség sem túl lelkes)

semmi sem jön össze

se halál se szivárvány se ütés se erõszak

a lényeget aztán az esti híradóban fogalmazza meg egy szpíker

végsõ soron olyan nap volt mint a többi

majd átadja a szót (szignál) a tegnapi idõjárás-elõrejelzésnek

(így végre pontosan megtudhatjuk hogy mi volt ma

jóllehet – ez némi zavart okozhat – hóesésrõl egyáltalán nem

esett szó

és a közönség elõtti beteljesületlen halálra készülõdés is elég

rosszul alakult)

így hát nem marad más

csak a meccs közben lecserélt kiszuperált focisták ellenséges

szektornak szóló

ezúttal azonban szigorúan önmagunknak bemutatott

(mintha már az árnyékvilágból intenénk vissza)

egyezményes kézjele WEHNER TIBOR



63

A BÉKE PORAIRA-ÓVSZER

(halál-pornó)

majd mielõtt lezárjátok

a koporsót megadva a végsõ tisztességet fonnyadt

farkamra húzzatok kotont

finomabban szólva csapjátok félre a sapkát az õrmesteren

és ha a legjobb minõségû garantáltan kiszakadás mentes terméket

választjátok talán megnyílik valami kósza remény

hogy porhüvelyem eme egykor daliásabb idõket megélt

alkatrésze

a természet erõivel szemben

bizonyos ideig még biztosan tarthatja kókadt állásait

talán legtovább dacolhat

az átörökítés minden reménye nélkül az elmúlással

(és ez maga a méltó elégtétel)

WEHNER TIBOR
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A KÉRDÉS TEHÁT

a kérdés tehát az hogy mit hagy

az ember maga után

fõként persze szennyet és mocskot sarat és váladékot

két liternyi spermát sampon-flakonnyi könnyet és verítéket

több kilónyi levágott körmöt és sörtét gyermekkori lekapart sebvarratot

egy lassan elhullatott hajkoronát és maroknyi korpát

utálatot és undort némi kárörömöt

hazugságokat és elhallgatásokat csõstül

egy félig olvasott újságot nyitva hagyott ajtót

elvesztett esernyõt kopott ruhanemût

megvetést és néhány lemondó kézlegyintést

egy-egy viszonzatlan köszönést ócska levegõnek nézést

a lekésett ünnepi nagygyûlés üresen hagyott helyét a nyolcadik sorban

három kihagyott büntetõrúgást az iskolai válogatottban

a munkahelyi döntõbizottság jegyzõkönyvét és a visszaminõsítési okiratot

papírokat papírokat papírokat

papírtengert illetve a hamuját

sok-sok hamut

(aláíratlan titkos jegyzékekét és igazolatlan jelenléti ívekét

kilépési nyilatkozatokét és büntetési tételek befizetési bizonylataiét

másolatban)

megtagadott és megtagadó szeretõ gyermekeket

szertefoszlott emlékeket a rohadt életbe

melegségre vágyást és hideg elutasítást kirekesztést és kirekesztõdést

szerencsés esetben némi készpénzt és hasznavehetetlen és értékesíthetetlen

tárgyak rendezetlen gyûjteményeit

régen enyészetnek indult miliõket

ki nem mondott gondolatokat félbe maradt mondatokat

elhangozatlan szavakat megszakított telefonbeszélgetéseket

levágott kenyércédulák tömegét

a tányér szélére tolt utolsó falatokat

néhány árulást

az önbecsülés fokozatos felszámolását a leépülés fokozatait és szánalmas

eszközeit

és mindennek az állandó visszaöklendezését


