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ZALÁN TIBOR

K és R
Aznap nagyon sok eső esett 
K és R esernyő nélkül in
dult útnak  A céljuk ismeret
len volt számukra is  Arcukat
ég felé tart ott ák  Hajukról 
csorgott  a víz  Szemükbe szájuk
ba az esőillatú eső
ízű víz  Aznap sokat nevet
tek  És aznap könnyű volt minden

Aznap nagyon sok hó hullott   És
K és R egy szál blúzban egy szál
ingben indult útnak  A céljuk
ismeretlen volt számukra is
Arcukat a szürke ég felé
fordított ák hajukon megtel
epedett  a hó  Szemükbe száj
ukba csorgott  a hóillatú
víz  A hóízű víz  Nevett ek

Valami hídon mehett ek át
mert  alatt uk iromba hajók
járt ak  Néha megfogták egymás
kezét amikor a hajókürt 
megrepesztett e a jeget vagy
felkorbácsolta a vizet  A
sirályokat nézték ahogy ki
tárt  szárnnyal rátámaszkodtak a
levegőre  És lebegtek úgy

mintha a testük levegőből
lett  volna  És K és R is le
begett  mintha a testük leveg
őből lett  volna  A hídon ment
ek át  De mert  a híd nem a más
ik part tal hanem az éggel köt
ött e össze az innenső part 
okat csak R ment tovább K meg
csak állt ott  és lebegett  és várt 

Aznap nagyon sütött  a Nap  De
K és R napszemüveg nélkül
indult útnak  Céljuk ismeret
len volt számukra is  Arcukat
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az erős fény felé fordított 
ák  Hallgatt ak  Hallgatt ák hogy K
a lépéseik ütemére
pacsirt a- és vércsevijjogás
sal énekel  Hogy R valamit

a kifejezhetőn túliról
mormogott   Valami földrészről
léptek át valami földrészre
mert  hátu k mögött  felzúgott  a
tenger  Kék delfi nek jött ek és
szálltak el a horizont felé
Nem néztek egymásra és egymást
nézték  Hallgatt ák a pacsirt a-
vijjogást s a kifejezhetőn

túliról a rekedt mormogást
míg vércsevijjogással rájuk
nem csapott  a sötét  Nem féltek
Ismert ék az ösvényeket a
sötét testében és bár nem tu d
ták  hová tart anak bátran hal
adtak a vakság labirintu s
ában  Húsukban felragyogott 
az erős napfény illata és
íze  Végigcsorgott  arcukon

Aznap nem mentek sehova  S bár
ismeretlen volt számukra a
maradás az ablak elé áll
tak és nézték ahogy a megáll
óban az emberek ahogy az
emberek megálltak az utcán
És integett ek egymásnak mint
az egymástól elbúcsúzók mint
az egymáshoz megérkezők  Mint

ahogy K és R egymásnak int
eget nem tu dva egymás felé
indulnak vagy egymástól indul
nak el  A függönyön ezüst dar
vak lebegtek  Átt etsző testük
mögött  kelt és nyugodott  a Nap
És akkor K mondott  valamit
pacsirt a-vércsevijjogással
s R a mondhatón túl hallgatott 
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