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FELUGOSSY LÁSZLÓ

Szellem-trónusok

(A Hegy Tetején)

Emberek, kilátás van!

Van kilátás emberek,
– Egy belső hang súgja ezt. – 

A Szellem-Trónusok
önmagukért beszélnek 

eme intenzív tájék 
elemelt közepén.

A természet hálás,
amikor az ember

valódi figyelemmel
közelít feléje.

Emberek, kilátás van!
És ez azért remek,

mert a kilátás itt most több,
mint egy szemiotikai jelenség.

VASS TIBOR

MaRadnóta

Az El, Kondor, pláza idejéből

Ezen a dűlőn
ki beül egy Kondor-angyal fejébe, annak térképp hat az idő.
Dönthet nőfejbe kucorgásról,
férfifejbe gunnyasztásról, 
időnként a tér mindkettőben engedi, 
hogy a beülő megtudja, hol időzik,
a táj artja 
hol marja 
jáspis-vörösre Csokonait, 
hol a borgyár falai,
hol a vad Kaktanya,
mi az út és milyen a közte,
a csikóbőrös kulacsba honnan a fehér, és hogyan a vörösmarta bor, 
kinek száll éppen a fejébe.

Honnan, hogy a csikóíz szájba hogyan vész,
bőrpírok színe a hegy aljára hogyan ég,
és honnan ott a park, a bőrpárok, a templomtér, a régi szerelem 
átfonja iskolába menvén a lábam, hogyan nem enged bemennem, 
belengenem máshol kell az időtlen teret. 

Trónusokon kell ülnöm, értem én. 
Itt az ő, föntről is látható, de honnan a sírok, a háztól házig jövök,
honnan a ha itt vagyok, az elérzékenyülök, 
a szőlők, honnan az írok.
Honnan, hogy mivel elbírok. 
Honnan, hogy akinek pusztítandó a Vass-út, 
azt milyen színekben meddig érve önti el szívesen a nyálüzem.
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Honnan a szöcskét, az ökröt, a tornyot, 
honnan a szántóföldeket, 
a dolgozót, az anyókát, honnan üzen a sok gyerek: 
szógyárad udvarában kezdettől Kondor-angyal hempereg.

Hányszor átbírtam már,
hányszor hány szárnycsapásra innen a kaki kökénysor, 
jáspis híján amit a helyi értékűek koronafasornak neveznek,
itt is szúr néhány trónhoz illő bokor.
Levét is, sorirányát is tudom, néha tér-érdekel egy-egy.

Figyelem, kiknek kije merre vonul melyik nyári alkonyon,
de nem régebben, mint a Kondor-angyalok.
Láttam ugyan, amikor először jártak 
ezen a féldrágakő-talajú dimbdombon,
a Kondor-angyalok akkor még nem hallottak a dűlőszelektált borról. 

A hűtőszelekció az megvan, 
a repülés közbeni hűtőszállító csapat 
többféle hűtőből porciózza a többféle védőitalt,
ez úgy néz ki, hogy egy nagy hűtőt négyen szállítanak, 
és egy osztja a fejadagokat. 
Akinél a jelentés leesik, azt jelentik. 

Inni is repülés közben kell,
erre már kölyökangyal korukban megtanítják az angyalokat. 
Arra is, hogy lecsöppenő folyadékról szó sem lehet,
mert azt zivatarnak zizzenik az emberek, 
aznapra befejezik a metszést, 
aznapra annyi az aranymetszésnek,
márpedig azt határidőre el kell végezni, 
máskülönben légbor lesz itt, 
levegőbe repül minden,
a Kondor-angyalok hasán olyan testrészek landolnak,
amik máskor nem, ízlelőbimbók, májdűnék, homlokráncok. 
(Landolnak, ez aztán milyen kifejezés, 
levegőben történik mindez, szóval pontatlan.)

Landart tolnak a Kondor-angyalok, maradjunk ebben, 
Patak felől Kakra indulván arra lesznek 
vonulásuk közben figyelmesek, 
hogy egyik héten nincs ott kereszt, másik héten van ott kereszt,
szabadságon voltak éppen,
a Kondor-angyaloknak is kell szabadság.

Munkaidőben naponta többször elvonulnak efelett, 
változás csak színekben, szagokban áll elő, 
kereszt nem szokott csak úgy előteremni,
ráadásul még mintha szemei is lennének, világos szemei.

Az angyalok úgy maradtak, 
hogy e tájék feletti repülésben inni és lélegezni is 
tudnak egyszerre, kenyér kiv. 
mindent enni és mindent átaludni,
a borozás utáni feltétlen reflux is velük születik,
de a felhajtó erő annak keresztbe tesz. 
A genius loci itt a helyszél eleme. 
Milyen láthatás keresztezi úgy az útjukat,
hogy az pár száz méter repülési magasságból egyik héten nem, 
másik héten igen, 
mondják, hát nézzük meg közelebbről, landart tolnak. 

Fiatal trónrendszer, 
két-három év alatt teljesedik ki, helyére ereszkedik,
vagány gerinc, komplex savszerkezet jellemzi 
majd a zivatart is, ami hullik rá, 
ha elcsöppentenek menet közben a Kondor-angyalok. 

Az angyalok mindig is szerették a féldrágakő földjén járást,
gyakran meg is teszik improvizatíve,
hivatalosan kökényszerleszállásnak jelentik, 
ezt írják a repülési munkanaplóba,
kíváncsiskodni ugyanis improvizatíve nem lehet,
mindent előre be kell jelenteni 
többek között a hűtőszelekcióvezetőnek, 
az alapján készülnek a porciók, elszámolni sem lehet,
máskülönben nem jut elég az útra.
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Improvizatíve óvatosan leteszik a hűtőt,
meg amiket még szállítanak,
a nagyobb darabok között többek között szelektív hulladékgyűjtőt,
dobszerkót, tankot,
ezek minden nap kellhetnek valamire a Kondor-angyaloknak,
sose tudni, melyik éppen mire jó.
A levélvágó kések, amiből rendre három ládányit reptetnek,
még sose kellettek ugyan semmire,
a Kondor-angyalok sosem küldenek és sosem kapnak levelet,
köztudott, hogy a jelképrendszerben 
a Picasso-angyalok a levélbontók, 
de a korelnök Kondor-angyal szerint 
reptetni márpedig ezt is muszáj,
ő tud olyanról,
amikor három ládányival ki kellett segíteni a Picasso-angyalokat,
de az még angyal-időszámítás előtt volt, semmi okmány nincs róla. 

Jáspis, azt mondja az egyik Kondor-angyalfelügyelő,
ez valódi tolcsvai jáspis, ide figyeljetek, Kondor-angyalgyerekek!
Angyalfelügyelő úr – gúnynevén szájmontemplom –, 
ez Picasso-jáspis, 
kiabálja be az egyik tankkormányzó Kondor-angyalgyerek,
de hogy hogyan került ide, mikor itt nem volt ilyen,
és hogy minek nevezték Picasso előtt, azt nem tudom.
Ülj le fiam, egyes. 

Vigyázzatok repülés közben, 
tudjátok, úgy igyatok, hogy lecsöppenő vízről szó sem lehet,
mert azt zivatarnak zizzennék az emberek, 
pár perc múlva máris vakítóan fénylene a felület,
félreértenék, aznapra befejeznék az aranymetszést, 
bámulnák a csodát, tisztogatnák aranymetszőollóikat.

A jáspist biztos, hogy a Picasso-angyalok hozták ide, 
köszönetképpen a legutóbbi 
jelképrendszerváltozáskor nyújtott segítségért,
amikoris trónragasztót kaptak a Kondor-angyaloktól,
mert nekik elfogyott, nem készültek fel rendesen.

Írjátok be a repülési munkanaplóba,
kedves Kondor-angyalgyerekek,
hogy kihasználva a kökényszerleszállást,
szentjánoskenyeret enni ereszkedtük alá,
kenyeret enni repülés közben nem lehet,
hiába van meg mindenkinek a maga kelesztje.

A kökényszerleszállás következtében 
tölthetnek pár napot a környéken, 
amíg a szervizangyalok a beteg szárnyasokat bütykölik. 

Be kell várni, míg tizenkettőnek új evezőtollakat hoznak,
kettőnek a teljes kontúrtollazatát kell újrarendezni. 
A kormánytollazatukban kárt szenvedetteket 
már korábban sorsukra hagyták.

Nincs könnyű dolga a Kondor-angyalok kollektív mozgását 
és viselkedését is tanulmányozó szervizcsapatnak,
ha a vezér tollazatát kell reparálni, de az most nem szorul erre. 
Dűlőszelektált borra szorul,
szent vérrel kenegetni a fájó részeket. 

A csapat két tagja a trónusok előtt fogadja a pácienseket.
A kisebb előtt a nőangyalok állnak,
ott rövidebb a sor,
a nőknek valahogy a tollal is nagyobb szerencséjük van,
jobban értik a dűlőszelekciót.

A másik sor a férfiaké, na ott aztán nem látni a sor végét. 
Viszont erőteljesebben hallani, amit énekelnek:
Nem tudhatom, hogy másnak ki mit jelent. 
Kondor-angyal – inkasszódat borítsd ránk a következő éjig, 
legfeljebb.

A királyok széke világít bennük. 
A kövekre jelet ír a béke ujja, s időtlen időket áttelelnek. 
Élnek dolgozók itt, költők is szüntelen.
Száz év múlva, veletek, ugyanitt. 
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