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jó, persze, elhiszi, hogy akkor most kivételesen tényleg végre nincs nagy baj. Nincs baj, oké, na, 
örülök, hogy végre valami pozitívat is ki lehet csikarni belőled. 

Kukával meg majd meglátják, mi lesz, és majd még megbeszélik a részleteket és fejleménye-
ket is, amint lesznek, de ahogy teltek-múltak a hetek, azok a nyavalyás fejlemények csak nem 
akartak lenni. Kuka a maga részéről minden fontos közlendőt elmondott, más momentán és 
a későbbiekben sem jutott eszébe ebben a témakörben, aztán pár hét, de lehet, hogy hónap 
múlva, ahogy egyik felhő helyére úszik a másik, Móniból is átszeretett egy másodikos csaj-
ba, akitől sajnálatosan még füzetet kérni sem volt mód, valamint odamenni sem akart hozzá, 
mégiscsak eggyel fölötte jár, hogy venné már ki magát. De nem is baj, gondolta Kuka, francnak 
se kell ez a sok macera a szerelemmel, így sokkal egyszerűbb. Móninál se jöttek tehát a fejle-
mények, ahogy Görcsegérnél se. Legfeljebb annyi, hogy a hajtépésről is leszokott, elvégre ilyen 
önző rohadék senki sem lehet, múltkor az anyja meglátta, és felsikított, hogy a Kati meg van-e 
őrülve, mit tépdesi a haját. Véletlen volt, mentette Görcsegér a menthetetlent, volt egy ilyen 
fura érzése, hogy beleakadt valami, attól félt, hogy rámászott egy pók, csak azért. Az anyja pont 
olyan furcsán bólogatott (még hetekig), mint a Seszták. Hát megéri az a kevéske, eleve csak 
pár másodpercig tartó endorfin ezért, hogy mindenki mindig ő miatta aggódjon és szomor-
kodjon? Ilyen önző rohadék senki sem lehet, ismételte meg, és végleg leállt ezzel is, úgysem 
ártana jobban koncentrálnia a tanulásra, nehogy megint úgy járjon – de itt megálljt parancsolt 
a gondolatfolyamnak, újabban nem engedte magát egy bizonyos mértéken felül rettegni, lévén 
rettegett a rettegés következményeitől. Ha pedig mégis rátört a csillapíthatatlan, torokszorító, 
végtagzsibbasztó, izomrángató, gyomorfölkavaró, izzasztó és szájüregszárító, szem sarkában 
legördülés előtt könnyfátylat billegtető, megállíthatatlan szorongásroham, erőt vett magán, és 
eltette későbbre. Majd tanulás után, mondta ki hangosan, parancsolólag, engedésre bírva (el-
képzelve valamiféle allegorikus súlytalanságot) megfeszült, girhes-csontos vállait, kihúzva ma-
gát a székben, felszegve a fejét, megkönnyebbülve, hogy lám, a Móninak ténylegesen tök igaza 
volt, azóta annyira nem is utá…, izé, jobban kedvelik a többiek is – talán.

Merthogy avatatlan, külső szemlélő számára Görcsegér élete ugyan lehet, hogy maga a földi 
pokol volt, de ez valóban nagy tévedés. Oda ekkoriban inkább már csak visszavágyott, remény-
telenül és engesztelhetetlenül – de persze szigorúan csak tanulás után.

Dezső Márton

A némaság kilencvenkét napja
Gesualdo kivágta az erdőt
Azt mondják egymaga három hónapig
Hajnalban kelt pedig nem volt szokása
Az egész völgy recsegett, csattogott.

Nem zenélt, nem írt, nem szólt senkihez
Gesualdo három hónapig
Azt mondják megszállta az Ördög
És nem ereszti, amíg egyetlen fa is áll.

Estére fürdővizet készítettek neki
Kedvenc fogásai várták az asztalon
Majd reggel látták, nem nyúlt semmihez
Gesualdo és keresztet vetettek.

A madarak elhagyták a völgyet
Volt, aki megőszült szolgálói közül
Mire Gesualdo végzett azt mondják
Férgek hemzsegtek mindenütt.

Poltergeist
Előttem élet: a mások élete
Útmutató emberi létállapothoz
Tarts balra, azaz ne kanyarodj jobbra
Mire rájöttem, bejártam a várost.

Útvonaltervező, ha magyarosítják 
beállításait, kerülöm a fizetős szakaszt
Áthajtok, ha kell a tű fokán is
Csak hogy estére hazaérjek végül.

A hűtő nyitott ajtajában vacsorázom
Fényhez rendelt jelzőimet rangsorolom
Hűlő szívvel a ledsütötte sávban
Akár egy jelenés mindegy ki előtt.



2017/6 2017/6 4342

kilgore
mint a laikus parázna
aki Istentől parázna
ha hinné

vagy akár a korrupt vámos
százalékát az oltárhoz
elvinné

legyenek bármilyen bátrak
ha feldörögne a látlak
az égben

itt mindenki szétszaladna
kezdődne a régi mantra
de én nem

tudtam vagy nem így akartam
csak hát pénztár és a paplan
ügyében

tisztán látni igen nehéz
tisztán látná aki lenéz 
s megnevez

a jóban amennyi rossz van
éppen annyi jó a rosszban
így megy ez

Poszeidón
Irigyli az embert,
akárcsak istentársai,
és mióta az Öreg Barát, Odüsszeusz elment,
nem szólnak semmiről sem álmai.

Halak, bálnák, delfinek,
és persze az egyre bátrabb ember;
már nem az, ami régen volt, hideg-
kék hullámsír a tenger.

Prológus egy kontinens 
gyarmatosításához
Kafka nyomán

jaguárok nyalják fel
az áldozatok vérét amit
a papok az isteneknek szántak
éhes csapatokban jönnek
része lesz a szertartásnak

a szomszéd faluban – azt mondják – 
már embereket ölnek
barna kezekben csattognak a fejszék
a fák az emberekre dőlnek

más a dzsungel szívós 
indák tapadnak a falhoz-
gyereket marnak meg és
háztetőkön ugrálnak a majmok

csak a férfiak mennek le
a völgybe vízért
a kutak kiapadtak
riadtan mesélik lábukra mutatva
hogy éles foga nőtt az eddig
békésen úszkáló halaknak
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