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LADIK KATALIN

Balkán expressz

A visszatérő világok! ahogy
körbeforognak kiszaggatott szegéllyel,
egy mindegy-hol hulló pillanatot,
melynek nélkülem kell elvesznie.

(Tandori Dezső)

Távolabb vagyok most tőled,
mint óceánjáró a kukoricaföldeken.
A száguldó villanypóznák, fekete árbocok.
Távolabb vagyok, semhogy győztes vitorlaként szétszakadjak,
még távolabb leszek, ha megérkezem.

Itt szomjúság van és mélyből jövő, fájdalmas hang.
Csak álom az egész – suttogom ihlettel.
Itt tegnap lezuhant egy angyal.

Most mindenki naplót ír,
és szaporítja a történelmet.
Az ajtóban hattyú és gépfegyver ölelkezik.
A mozdonyvezető egy hamuszín,
üres szemgödrű ember.

Egyre távolabb tőled, ahogy feléd közeledem,
egy veréb ütődik az ablaküveghez.
Hatalmas, fekete kályhacsövek
üvöltenek fel bennem,
hol vagy? Itt sötét van és döbbenet.
Ha ez a történelem, hát nem érintelek meg,
ne várj rám, amikor megérkezem.

Gyere velem a mitológiába

Gregor Davidownak

Gyere velem a mitológiába,
amely rólam szól, s ettől kockázatos.
Androgin vagyok; hazug. Tehát őszinte.
Csakis önmagamról adok információt,
s mivel az mindenkit érdekel – közügy.
Az önkínzás eredménye vagyok, az önszerelemé.

Gyere velem az időgépbe,
amely az alkotói mechanizmus velejárója.
Műtárgy vagyok, azaz kentaur.

Gyere velem a mitológiába,
mert nem akarok műtárgy lenni.
Letéptem láncaimat,
a teremtőnek nincs többé hatalma fölöttem
Nincs esélyem. Tehát aktuális vagyok.

Sirály
… mint az iszonyú kezdete,
mit még elviselünk

(R. M. Rilke)

Fényes hússal csőrében
életbe ejti a tengert.
Belemártja kezét a fénybe:
felszikráznak rég elfelejtett arcok,
rajtuk is szárnyakká burjánzik a penész.

Holdfényben elégeti tollazatát.
Vijjog a beteg, fáradt és elvadult tenger.
Már nem angyal, nem ember.
Vissza a tojásba!
Bensőbb lebegéssel, örök jelenben
élni a tágasabb létet.
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Tenger, senki

Belenéz a sokcsillagú öbölbe.
Ott áll saját mélysége tisztaságában,
S mélysége nem ott van, ahol a felhők
és a szenvedély:
Mélysége a tisztaságban, a derűben van.
Ez a derű nem játszadozás a szakadék szélén.
Ez a szépség magába fogadja a halál sugárzását.

NÉMETH PÉTER MIKOLA

Átlényegít

(A gos-parafrázis Mutatvány című textusára a plein airben)

„Lehullott minden táj a halálról
Arcodon átsüt a nappali Hold 
Miért is kezdtem emberrel nagyot”

(Madách Imre)

Gosztola Gábor emlékére (1945–2018)*

…FOLYA-
                 MATOS 
…EMLÉ-
                KEID…
előhívott, megragadott negatívokon:
Csontomiglan + Csotodiglan
Voltomiglan + Voltodiglan
Holtomiglan + Holtodiglan
ü z e n e t e k – – Szótlanul 
eltemetett közérzetek 
a szentendrei Pap-szigeten
a szakadatlan ásítozó dombok között
a vihar után megtért nyarak csöndjében földszaggal 
érkeznek meg gyógyulásod ígéretei, gyógyszerekkel, 
prosperói vágyálmaid hűséges kutyáival 
tisztára nyalogatni sebhelyeidet.

* Gosztola Gábor Mutatvány című textusát a Katedrális irodalmi, művészeti és bölcseleti folyóirat III. évfolyamának 

1. száma közölte, 1993-ban, a 12–13. oldalon. A szöveg ihlette Átlényegít című opusom lezárva 2017-ben, Szent Iván 

hajnalán, lélekben a lengyelországi zarándoklatra készülődve: Csensztokóba, a Jasna Górának (Fény Hegye) nevezett 

magyar alapítású pálos monostorba, ahol szakrális performanszként a Fekete Madonna kegyképének koronájába 

helyezem el arcmásomat.




