
103

 SZALAI ZSOLT

Nagy kör
„nem a távolság, ó! az élet fogyott el:
nyarunk eltűnt, és most üresen kong az ég,
és aszály van, szomjúság és kiszáradt kút.”
Sinka István: Lovasok opál mezőkön

Kilépünk az első ház mögött, két garázda kóborló ordít,
és ahogy kanyarog a töltés, az átemelő 
a Szavai-csatorna partján a tájba belerondít.
Megyünk, kamaszos téltemető
lesz ma este, mikor szívünk 
már nem varrja össze semmilyen öltés.

Fear of the dark pólóban feszítünk,
hóolvadáskor, az iskola után,
elindulunk, kint lehetünk az utolsó buszig,  
a nadrágszárat a bakancsba betűrjük bután,
de így is fürdünk, mint a csuriz.
A tocsogókon átugrálva érünk ki a rétre,
hogy mielőtt beáll a sötét, learassuk a nádat.

Csak úgy harsogjuk, túl sok volt már erre a hétre.
Pusztánk a nonszensz, furcsa, böjti láz,
sűrű szúnyogfelhőben tobzódik minden, 
szemünkben villanó alkonyat liláz. 
Leszáradt fűzfáról törünk egy ágat, nincsen
kontroll, előttünk nem hajol,
tarlóba aprítva ropog a nádszál a süppedő talajon.

Dühünk már nem remél tavaszt,
milyen nádtetős ház? 
hát mi vagyok én, kötekedő paraszt,
apám után szabadon?!, meg ahogy mondta az ős kaján,
parasztnak parasztkenyér,
mikor az alufóliából kicsomagolva  meglátta kajám …
………………………………………….
káromkodunk, röhögünk és egyszer csak elég.
Inkább a zsilipre mennél.

Tegyünk egy kört,  
nagy hangon indítványozod, 
ha jó leszel, kapsz egy sört,
és szisszennek a mesék,
hogy a kompról vízbe fulladtak,
miközben a zajló Dunán 
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dolgozni a Vagongyárba siettek,
és voltak itt mosónők,
meg vámosig felmentünk korcsolyán,
de ebben a halott faluban  
fél kilenc után már senki se jár.

A silóknál mintha elfogyott volna a zsák,
ott felejtettek több mázsa kukoricát,
a kutyákat talán eteti valaki
a lyukas kerítés mögött, haladni
kell tovább, megmámorosodva
a csillagok alatt, a szántóföldön szénaboglya,
jelzi, azért néha van még itt valaki,
akiből kiveszi a föld az erőt.

Visszafelé átvágunk a régi temetőn
ami összeköti az új és a régi falut,
meséled, a lány szó nélkül tette be maga mögött a kaput
a kerítés tetején eltáncolt flört után,
mielőtt jöttem, azért álltál ott, tudván,
a nyárfák alatt árnyékként növő félelmünk
mögött mindig csak az, mi lesz velünk.

Megyünk, de a következő sarok is beláthatatlan,
és mire odaérünk, minden titok megszűnőben,
akkor is, ha lekésem az utolsó buszt majd a szünidőben.

Körbekerüljük a falut, nem lesz vége sosem,
csak az veszik el, ahová érünk. Most már 
mindig messziről gyaloglunk haza,
és csak vágy van, sírás és ballada.

A leromlottat akarni örökre, lehetne példa akár,
álomszövőszékről világra felejtett szemmel
tovább vetni a szálat, mindjárt itt a nyár,
de szétesik bokra a hortenziának,
hiába törnek felfelé hajtásai,
túl nehéz virágai lehúzzák úgyis,
fekszik a földön a gömbvirág.
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