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Kivezetnek az udvarra. Lövések távoli ködön át. Tompa ütések a kezemen, a lábamon. Egészen mélyen, 
belülről fájnak. Hallom a röhögésüket: nem rögtön ölnek, előtte szórakoznak még. 

Nyálkás meleg önti el testemet. Hideg kavicsok simogatnak.

Az űrben utazom, egy egész emberöltőn át. Munkám hasznos. Kell valaki, aki átszeli a távolságot, és a 
bolygóra lép. Ha megérkezem, felállítom a jelfogót meg az emberkicsomagolót… és akkor rajzani kezde-
nek a Földlakók az új kolóniába.

Városokat alapítanak, bányákat, színházakat, szeméttelepeket hoznak létre. Azután kiválasztják a kö-
vetkező utazót, az utódomat, és kijelölnek egy még távolabbi bolygót. Újabb űrutazás, jelfogó és város. 
És újabb kifosztott bányák, hatalmi harcok. Haláltáborok.

Egyre mohóbban foglaljuk el, népesítjük be a világmindenséget.
Mint rákos sejtek az emberi testet.

TÓBIÁS ATTILA

Nem eszem meg a málnás fagylaltot

Miskolc, hetvenes évek

Harminc sem volt még anyám, amikor,
mint B kategóriás előadóművész,
Miskolcon töltött hosszabb időt.
Szállodában lakott; éjjel énekelt
a turistáknak a bárban.
Máté Péter, Harangozó Teri, Cserháti Zsuzsa:
ebből állt a repertoárja.
Itt vagy velem, mint egy új remény,
hallottam fent a szobában,
ahol egyedül feküdtem.
Művésznő, mindenki így szólította,
és én büszke voltam rá.
Egész nap ténferegtem
takarítónők, felmosóvödrök,
huzatban csapkodó ajtók között.
Mikor anyám szerződése lejárt,
egy esős reggelen elhagytuk a várost.
A buszpályaudvaron, míg várakoztunk,
málnás fagylaltot vett nekem,
amit nem szerettem.
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Pirúúska

Egy miskolci hotelszoba sötétjében
feküdtem anyám mellett.
Kopogtak az ajtón.
Pirúúska, mondta valaki.
Ki az, kiáltottam,
de a következő pillanatban
anyám a számra nyomta tenyerét.
Pirúúska, hallottam újra.
Ez a lengyel, akivel a bárban ittunk az este,
suttogta anyám húga a másik ágyról,
és fojtottan nevetett.
Pirúúska.
Senki sem válaszolt neki.

A macska

Téli délután volt,
hazafelé mentem az iskolából.

Az árokból
macskanyávogást hallottam.

Kismacskát találtam,
madárkalitkában.

Nem tudtam kinyitni a zárat.
Fogtam és hazavittem.

Mi ez, kérdezte anyám az ajtóban,
csak nem akarod idehozni?

Elindultam a nyávogó kalitkával
a hosszú, sötét Ady Endre úton.

Aztán letettem,
és elfutottam.

Egy idegen

Anyám egyszer hazahozott
egy aktatáskás férfit
az albérletbe.
Éppen egy verset írtam
az ágyon térdepelve.
Én is tudok egy verset, mondta a férfi.
Idejött egy idegen,
nem tudom, hogy ki legyen.
Ezt folytasd tovább, biztatott.
Azt mondtam neki, nem írok rímes verseket.

Elküldöm a versem a Nők Lapja újságnak

Tizenkét éves koromban
elküldtem az egyik versemet
a Nők Lapja újságnak.
Déli csend, ez volt a címe.
Letisztáztam egy kockás irkalapra,
borítékba tettem, megcímeztem,
és feladtam a felsőgödi postán.
Biztos voltam benne,
hogy le fogják közölni.

Hosszú hónapok múlva
megérkezett a szerkesztő válaszlevele.
Azt írta benne, a versem
nem éri el a Nők Lapja színvonalát.

Bevittem a fejléces levélpapírt
az iskolába. Óra alatt
kézről kézre adták a többiek.
Irigyeltek, mert az újságtól írtak nekem.
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Itt állok

Nagyanyám ágya fölött
egy régi olajnyomat lógott,
Szűz Máriát ábrázolta és a Kisdedet.
Nagyapám ágya fölött
egy kisebb képen
szomorú tekintetű férfi,
körben felirat:
Itt állok, mást mit tehetek.
Órákig el tudtam nézni.

Nagyapám halála után
hozzánk került a kép,
az albérletbe.
Egy délután anyám
megint részegen jött haza,
leakasztotta a falról,
és darabokra törte.
Rá is taposott.

Másnap összesöpörte a szilánkokat,
és a szemetesvödörbe szórta.

NAGY ZOPÁN

„Melléklet”

(Errata et Corrigenda) 
Montázs Határ Győző nyomán

(Gyomán*)

Mottó helyett: 
tünekszem-tanakszom a Bűnös körben
majompofával szőrpamat-bután:
vaj meddig újdándi még a posztmodern
s hány posztea van a poszposzt után?

(H. Gy.)

A harangok halk hónalj-rángása:
Kolompolás asztro-fizikája…
Lakatlan bolygón, viszkető Hold-vidéken:
Sápatag-sárgán, esetleg holmi-kéken…

A becsmérlés ős-ingerei fellázadnak.
Rongyos bál egy furfangos csúcsforgalomban,
Perpatvar a vérnarancs-lángú szex-házakban: 
A pepita pereputty újra meggyullad…

(A vezér-ürü egy dromedár-angórával közösült:
…….. – …….. –– ……. – …
A „kereszteződés” megnyilvánul, ő soha nem lesz sült:
….. – ……. –– ……………. – …)

(Az alcímek alcímeinek, alcím-variációinak, 
Alcím-töredékeinek, alcím-lehetőségeinek jegyében, 
Az alcímek: al-címeres arculat-váltás hevében
Al-címletekben alul-licitálják allűrjeiket. Jaj, az „alá-valóknak”…)

* A 99 éve született Határ Győző emlékének, 2013 novemberében


