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VEREBES ERNŐ 1962-ben született Zen- 
tán. A Zentai Vegyészeti Szakközépiskola, 
majd az Újvidéki Technológiai Egyetem 
diákja volt. Zenével hatéves korában kez
dett foglalkozni, zongorázni és gitározni ta
nult. Később különböző jazz- és folkzene- 
karokban játszott. 1984-ben beiratkozott a 
Szarajevói Zeneakadémia zeneszerzés tan
szakára, ahol 1989-ben diplomáit, majd Bu
dapesten, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán folytatta tanulmányait. írásai, 
versei vajdasági lapokban és folyóiratok
ban jelentek meg. Jelenleg a Szabadkai Ze
neiskola tanára és az Újvidéki Rádió zenei 

munkatársa.
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selyemzónákon (versek, 1978)
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LÁTOM, MÁS

mert
egyszerűbb így, 
mintha
TÉNYLEG NEM  A Z  volna 
amit látok, 
s híján mindennek 
csak a hiány 
kemény széleit keresném:

zuhanás után a kőszirtet,
a kimúló mámort könnyprizmám hegyén,
a kérgembe vágott madárcsőrt,
amint ott marad gazdátlan visszhangjában





FÉNYKÉP FÜSTBEN





BECSÜ

G z sem m i. .  . 
ezek a fényképek 

ezek a fényképek már akkor 
ezerkilencszázharminchárom januárjában is sárgák voltak 

akkoriban ilyen papírral dolgoztak a fényképészek 
csoda hogy ma nem csinálnak ilyeneket

nem tudnak ma már semmit úgy csinálni sehol sem 
mint ahogyan ÉPPEN EZ látszik 

ezeken a fényképeken 
még a fekete is 

sárga
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FÉNYKÉP FÜSTBEN

kilencszázhatvankettő őszén történt 
de még előtte
fehér köpeny libbent a célfotón fekete-fehéren
s a mályváról egy színt neveztek el
vérről a vöröst
kerekedtek is szépen
árnyalatok a képen
híztak hát egyre
ahogy a szesz a fejet telerakodta 
olcsó rímként sírt fel 
a terrakotta
de már a szív is fájt vértől feledve 
azon a képen
hisz a szerelem is csöppekben pereg le

könnyezve nézek szemüvegem fölött 
de csak a régit keresem 
mert van egy oly keretem 
istenem vagy csak volt 
mely éjsötét lesz akkor ha leveszem 
így ugrál a világ szempontok között 
képembe az élet be így öltözött 
így történt minden 
de mégis ott ahol a föld a ruha 
történik majd a nagy lakoma 
mert kilencszázhatvankettőtől kezdve 
vagyok én látva és elfeledve 
perceimbe vészt vés megállva az idő 
hát ezért nézem
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hogy barlangrajzként a falaimra vetődő dia 
mint elmúlásom halódó diadala 
hogy ébreszt mint tetszhalottat bátran 
múmia-reményt egy orgiában 
s tesz félre is mindenesetre 
ha köd s füst sóhajt a nyárban
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TÁPLÁLÉKAIM

Sok -sok évvel ezelőtt
ebédidőben a kiskonyhában
a játék és muzsika tíz percben rádióműsora után,
amikor asztalra könyököltem,
és elfogyasztott ebédem feldolgozásra került,

az ablak előtt álló hársfa bólogatni kezdett, 
s hogy mindegyik levele az ENYÉM, 
afct mindenki tudta ott kinn, 
a szélfútta udvaron
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JÁTÉKAIM KÖZÖTT

félnek  rám lépni, tudom
még félnek attól a tiszta hóval lepett kis dombtól 
amivé lettem így, a földön kuporogva

irdatlan indákon lengtem azelőtt ívelőn 
néhai bús vidékem körei fölött 
mit rászáradt emlékeim fényeztek mindig 
amikor a Nap sütött

utaim lusta ostorcsapások nyomai a porban 
míg magasan rezdülő levelek voltak velem 
belégzett maréknyi levegőm össz tartalékom: 
folyóba merült a bálterem

elvesztett szemüvegek búvóhelyéről rikkantottam 
játék közben, aztán csendben ott maradtam; 
hozzám fagytak játékaim
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GOTTVÁNY ELIZ MÉRŐÓNJA

6 g y  út kifelé a városból egy keresztutca
ott lakott

lábnyomnyi parton a sártengerek mentén 
szelíd kutyafák dorgáló anyavirágai között

meglelt kincseink voltak 
akárcsak a bokacipőt és térdzoknit feltételező

világoskék bőrű negyvenkettes havak

fényes volt a gottvány és piros
arcára a hideg nap szőtt 

apró vérerekből biztonsági hálót az elcsent púder alá 
s csak sárgaszőke haja versenyezhetett

ezzel a színpompával 
a szélben válva csodaváró harmóniává

világának büszke koloritja

és ekkor minden fékezhetetlenné vált
mintha egy vödör víz dőlt volna 

egy elsős kisdiák nyelvkidugva alkotott festményére
a szél még nem hozta

ezt az édes szagot
holtak szagát hozta 

ami egy idő után szintén édessé válik
s a palettán

fintorogva sötétült minden 
fekete lett a meleg gúnya

s negyvennégy hírmondója 
máig felrikolt a keresztutca

kutyahúgyos tövéből
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azóta mágikus évszámok keresnek
ördöngös történészeknek 

megváltást öcsém újbarokkos
temperált képein 

ahol egy szóra összeáll a festék
s kilép

a homályból a hóra
mert valaki hívta a keret meg 

mint egy angolkóros gyerek csuklik össze
pedig az én fényképem

csak egy emberöltőt idéz
azt hogy a feketéből hogyan lesz sárga

a sárból szőke

és az már csak az én dolgom 
hogy a gottvány kezében valaminek

a fényképen
mit alig láthatok
annak helyébe egy ingát álmodok mely mozog is

és elszámoltat
látom
a keresztutcát

ha legközelebb arra járok 
friss híreket nemcsak viszek

elizkétől 
vadonatúj emlékeket is hozok

aztán csak várok
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AMIKOR A POSTÁS MEGÉRKEZIK

Valamikor ott lakott
egy szobává alakított szeneskamrában
a mi udvarunkban
ahol egy házrészt béreltünk
szárítókötél kötötte össze a két épületet

a postás szobájának ablakában 
gyakran egy kínai palotakutya ült 
nézte a száradó ruhákat 
télen a merevre fagyottakat 
s ingatta a fejét néha

a postás meg csak vacakolt
az alacsony kis épületben
kinn feledett ruháit keresve
macskájával meg a kínai palotakutyájával
alacsony termetével
kis bajuszkájával
csavart cigarettájával
meg villanyszámla-részesedésével
mert osztoztunk a számlán
mi meg ő
a nagy meg a kis házban 

télen hóban
nem is tudtuk, vacakoltunk mi is 
mintha attól fáznánk 
hogy kinézünk az ablakon 
a fűtött szobából
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ahová csak benézni érdemes
hogy kinézünk a havas szomszéd házikóra

de a postás többet vacakolt
még tavasszal meg ősszel is
amikor éppen nem hordta szét a küldeményeket
időben megérkezni

hozzánk is ő hordta 
ilyenkor kopogott
meg amikor jött kifizetni a villanyszámlarészét is
úgy tűnt mintha hazajönne
nálunk keresni merevre fagyott ruháját
mintha elfelejtette volna kínai palotáját
ahol egyetlen kutyája várja
ahová sohasem érkezhet haza

mert a szomszéd mindig a szomszédban lakik
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FELTÉTEL MÓD NÉLKÜL

l l a  ELŐBB látom azt a japán tanítónőt
Száhidzsoru Ozu egyik régi filmjében 

áthaladni egy tantermen
ahol kisdiákok felhőkarcoló éneke száll 
a fehér-fekete filmkockákról 

talán kitalálhattam volna önmagam címfeliratát is 
mely alá kivetít engem egy fáradt mozigépész

18



TŰNŐ DOLGOK

clddig jó, míg csendben ülsz 
nem is válaszolsz, 
kérdésemre kérdőn nézel rám 
mint valami megbántott szerelmes, 
pedig nem is vagy nő talán, 
csak egy típus-politikus

birtokolatlan dolgaim vagy,
pontatlan összefüggéseim
leporolatlan irattára,
mégis egy lény, de mégis hiába,
mert „minden OLYAN, mintha AZ lenne”,
s amit nem mondott ki még soha egyetlen tirannus

most hozzád fordulok, beszéljük csak meg: 
akkor marad az eszme ha cserélik; 
látom a félig helyeslést 
mikor a bólintást centire mérik; 
az elkezdés előtti befejezetlenséget 
hallgatásod szilárdságában

. . .  és megbeszélem magammal kettőnket 
(illetve a kettőnk közötti parttalant), 
és ezt is eltűröd, sőt:
társamból csendes gúnyod léptet elő bírámmá, 
senki ellen habár nem is védekezem, 
így, saját bizalmamban otthagyottan,
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ilyen kudarcokban láttatja csupán magát 
ez a szemérmes világ, mondom, 
de míg magyarázattal sietnék 
igazítasz egyet gombodon, 
s érzem, illene befejeznem; 
illene: e szót már jól megtanultam

aztán már csak néhány tűnő dolog 
kapkod bennem kimondásra várva, 
kedvünket eldöntendő még egy félórára 
vagy még annyira sem, mert közben 
beáll a szívhalál: a szeretet halála, 
s csúnya fintort látok a tükörablakban

arcom fényképpé válik szemedben,
úgy nézel rám a néma csöndben;
elvesztettem a pillanatot,
időmet mégis teszem,
csak, úgy látszik, töprengve,
de nem, úgy zuhanok, ahogy véres a hús

persze, nem válaszolok 
-  soha nem is kérdeztél magadról engem -  
ezért hallom a kintről közeledő lépteket, 
itt most vers születhetne a délutánból, 
s míg sietve zsebkendőt keresek, 
megérkezik, kiengedni engem, a kapus
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VAJ

Szüleimnél egy vasárnapi ebéden
beszélgetés közben sem maradtam éhen 

korral jár a leves szeretete
a velős csont tétova kalimpálása miközben 

kipottyan a laza kötőszövet
aztán sózz borsozz 

a gerincvelő puha akár a vaj
bevallani is szégyen 

de fontos számomra az étel
mint horgásznak a csali 

mintha ő lakna jól a hal helyett halálosan 
de igazából csak a hal 

aztán persze ő is bezabál a már jóllakott halból
hússzínű mintákat álmod le a falról kora délután 

ha nem zavarja meg friss díványálmát
egy nem is váratlan vendég ki nemrég 

kávét inni szokott ide a szülői házba
közben egy sört is megkívánva 

ha már a pálinkára késő így ebéd után
mosolygó szemmel anyám oktatta ki őt 

amikor még fiatalabb volt s hozzám be-betért ebéd után 
mert a barátom volt a horgász 

akkoriban zűrös korát élte
ivott még akkor is amikor a hal már vitte a csalit 

és a jégpáncél fájdalmas rianással halt bele mély sebébe 
régen volt nagyon rég 

amikor a tél még a mínusz húszakat tépte 
egy vasárnapi ebéden történt 

az ő jöttét vártam akkor is titokban
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magam is még ifjú voltam 
nagy terveink voltak az estére

nemigen figyeltem az ebédre 
tétován vajat kenegettem

egy sült rácponty hófehér belsejére 
becéző mozdulattal

mint a sírásó hantsimító utolsó gesztusa 
mert talán kissé türelmetlen volt

késemről ölembe hullt még keményen 
egy darab vaj mi lenne ha a nadrágom zsebében rejteném el 

emlékszem épp erre gondoltam 
a meleg testemen történő felolvadásra 

a veszélyre amit látok 
hogy már kívülről emésztek szokatlan módon 

nyers fenyőbútorok között 
mint elaggott bolond csecsemő várom a drága csócsát

hisz csak gondoltam rá kérem szépen 
vallanék ily formán egy vádlotti székben 

a gondolat szabad 
egy dőre ötlet volt egy pillanat

mondanám engesztelőn szépen 
s míg szemem a bíró szemében kutat 

én már tudom 
el sem hiszi hogy volt mert eltűnt elolvadt 

ingem alatt hasam fénye lett 
bőröm zománca ránctalan éke

halk gyógyír mely mégse 
éltet eljövő századok alatt

mert belül meg ott maradt a méreg 
a régen megevett tudat

itt abbahagyom mert vendégem szegény 
ott fekszik hanyatt

s elmarad hát a poénnal a kacaj 
hússzínű mintákat álmod’ a horgász

s a sírásó ölében elolvad a vaj
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SZÁNTÓIMRÓL HA BESZÉLEK

Szántóimról ha beszélek egy újvidéki városi fülkéből 
nyomban temerinben terem az angol bibiszi csoportja 
valamikor hatvannyolcban és én mint kisvárosi gyerek 
egy jó földű tanyán csak a guszti bácsira figyelek

valóban hatvannyolcban amikor hatéves voltam 
járt ott egy forgatócsoport a nyár közepén 
a kanadai nyárfákkal övezett tanyán s ott a füvön 
akkor és azóta sem paprikást főztek bográcsban

guszti bácsi rövidnadrágban jobb kezével mintha 
festene magyarázta a távolból odarántva szomszédos 
gazdák kalapos alakját kik fel sem érhettek hozzá 
egyszerűen azért mert a guszti bácsi a piros

traktorától a kék égig ért még akkor is 
amikor szerető hitvese a kővágó rózsa a 
bibiszinek azt nyilatkozta hogy ezt a tanyát jó 
hozamú földek veszik körül nézzék csak meg

a zsenge cső hogy feszül a kukoricaszáron 
szerettem őket nagyon nemcsak azon a nyáron 
álmaimban guszti bácsi spanyol verseket írt egy 
csinos ausztráliai hölgynek meg egy temerininek is

fordított is persze angolról németről olaszról 
és nem káromkodott soha csak akkor ha 
illett mert a kocsibakon hallják az embert 
ilyenkor a szomszéd földek gazdái hálásan
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bólintottak felénk míg én büszkén a lovak közé csaptam 
így hajtottam haza távoli vonatfüttyök jókedve alatt 
és úgy rövidültek a kukoricasorok a falu határához érve 
ahogy most a verssorok hosszabbodnak

de kissé magamhoz térve már azt se bánom és nemhogy 
hiszem de tisztán látom amikor hatvannyolcban 
ha szántóimról beszélek komolyan az angol riporter 
mosolyogva bólogat s egy kihulló tejfogam a tenyerén ott marad
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TEMERINI FÉLREHAJLÓ

3 . kemence szája balra tőlem 
benne kialudt tűz üveghangjai

jobbra, hűlő ágyam nyikorgásra retten 
gazdátlan álmodik 
érezte, felkeltem 
hátam mögött sublód 
recés szélű apró fényképekkel teli 
fölötte a falon

vékony gyászkeretben 
rég kilőtt repülők 

alattuk egy szöveg
nem látom, csak tudom

a múló sötétben 
mert előttem a reggel

az ablak lassan kékül 
visszahajlok a képhez

halott repülőkhöz
piros, szép roncsokhoz

s elolvasom végül,
ki és mit írt ide 

. . . félrehajló, vagy m i . . .
hunyorítva látom 

a kemencébe szél fú 
szürke hamu rebben

ott fekszem az ágyon
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A KOLLÉGÁM A JANI

ti kollégám a jani eljött tegnap este 
a kocsmába hívott szórakozni 
kedvem is lett volna de azt mondtam nem megyek 
késő van már és fáradt is vagyok

egyek inkább gondoltam valami sült krumplit 
és meghívtam ha már ott volt janit 
ittunk egy-egy sört meg még valami vodkát is 
beszélgettünk jobb is volt így otthon

nem tudom mért nem nősül meg tudod a jani 
meg a barátok közül senki mert 
azért vannak nők jönnek-mennek ismered már 
ez ilyen ez egy ilyen életmód

általában pénteken mert az még nem szombat 
szoktunk kimenni a papuliba 
most ezek a szabadkaiak játszanak ott 
mert ismernek, hát eljátsszák nekem

amit kérek de hát az már elég ritkán van 
hogy kirúgok a hámból inkább csak 
beszélgetünk iszogatunk meg néha a nők

eljöhetnél velem holnap este

26



KAMRA

Rejtett dolgok rejtélye

I.

A z t  mondtam, jó, erre ő visszalépett mosogatni.

Furcsa, de a „hangzó összefüggések” most a látható térben 
is születnek, és a kataraktásan, szürkülve szélesedő látókö
rök megszaggatott, vakfoltos megnyilatkozásaivá válnak. 
Nedvek szabadulnak meg anyamirigyeiktől, nemcsak a tér
idő eltolódás, de a Mancika néni-féle narancspiros paradi
csomszósz, a húslébarna házatlan csiga és a vértelen agyszínű 
főtt velő hatására is.

Ültömben gumitalpú cipőmmel nyikorgatok a kőpadlón, uj- 
jaimmal dobolok az asztalon.

Lángol a hang, koppan a hang. Eszcájgpengésre énekelek, 
elhajolok, végbél recseg, hangok, szavak veleje reng! 
Mindenesetre érzelemdús antiszemantika ébred: Mancika 
néni szeme, ahogy nem érti.

(A há-há-há, a bú-bú-bú, és tükör előtt is: bú-bú-bú a, 
há-há-há A . . . )

Az agyban lassan megalusznak a képek, a vér mint piros fing 
alvad álmos fintorrá. -  Egy nagy hólyag vagy -, mondom befelé.

. . . erre kinéz a konyhából, és megkérdezi, milyen volt a 
vacsora.
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II.

M ásodik  emelet a korzó felett: innen, a rácsozott erkélyről 
éneklő nénik hullanak. Zenéjük sebesen messze száll (s el is 
tűnne, mint a tiszavirágszárnyból sodort olajszagú cigaretta- 
füst), ha nem volnék elég gyors és szemtelen, hogy elkapjam, 
ellopjam, leszívjam végre, végükre a ZENt, ZENta-ZENét, 
ZE/N/énit, hogy aztán elZENéljem a ZEN-NÉNIk nó-tá-ját, 
fújjam a buddhista lá-lá-lá . . ,-t, csak komolyan, lesütött 
szemmel, ahogyan hű katolikusok vagy igaz szlávok és kelet
görögök, mer t . . . ;  ez az egész levés szomorú: erről köszörű, 
arról koszorú, innen kaszáló, onnan kiszálló, fatális „keszerá”, 
hősszobor kő szara, költőnek „sír szele”. (Meg ZEN.)

Máig csonthéjat neveltek a kihámozandó, bennhangzó 
gyümölcsök. A meghatottság könnyei most véletlenül fenn
akadtak útban lefelé a második emeletről az elsőn egy 
zászlórúdon lassan csordogálva, aztán helyettünk földdé válva.

Ezért gondolunk ünnepekkor azokra, akikért hullani kény
telenek a könnyek, a fenn lobogó énekek.
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III.

. . . Innen szinte élvezet szétnézni: mindenfelé égtájak 
húzódnak, meg égtájközök, és minden közben távolról ide
költözött szelek fújnak, mindeközben büszke nappalok vagy 
a fényhiánytól sokszínű éjszakák segítik az őket megelőző 
árnyalatok újbóli megjelenését, tehát teljes a jövő tisztelete, 
s az ebbe vetett hit méltóságteljes pompával díszíti a múlt 
már távolról sem elveszettnek tűnő erkölcsi kincseit, hisz ez 
az a pont a történelem rugózó spirálján, mely mindig a ma 
embere alá nyúl, gyengéden feldobva őt a most magasba 
tovaröppenő pillanatglóriáig, a csodáig, a kiváró nemlétező
ig, ahogyan már hősi halált halt mint a Nap utolsó sugarával 
megvilágított ég alja, a Föld vörös glóriája, a holnapra vihart 
jelző, mely a mindenki által észrevett és megcsodált félelem- 
mentes halál születésének a képe, kiváltképp ezen a tájon, 
ahol nincsenek nagy hegyek, otrombán szent vonulatok, ahol 
minden rálátás ezzel a tüneményes jelenséggel ábrázolandó, 
csak ezzel, így egyszerűen, szépen, ahogyan még megnevezni 
is jó ezt, hisz a megnevezésből, ennek ünnepi szentségéből, 
a beszéd szentségének meleg ködéből szívja anyatejét az 
erőre kapó látvány, emlék, s utoljára maga a hit, az itt tartó 
Isten is, amint éppen megindokolja nekünk bolygógurításait, 
közben lopva letekintve a mélybe, hogy a tömegek pályái 
nem felénk tartanak-e, és ha nem, örömmel nyugtázza felé 
forduló arcunk sárgás napraforgószínével pecsételt hitét, 
egészen halálig tartó  távlataival, az O sugallatait rebegő 
ajkunk léleknyflásait, az O szavainak langyos kiáramlását, to
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valendítve örömteli felismerésünket, hogy Ő nem más, mint 
aki most s mindig szól, hát mily öröm nekünk, hogy néha 
helyettünk is hajlandó megnyilatkozni bölcsen, csodás, de 
egyszerű, mindenki szemébe egyaránt könnyet csalogató sza
vakkal, már-már imával illetve önmagát, mind többet adva, 
egyre szebben és jobban létezve szinte csak szerény-álta- 
lunk, de értünk, tanuljunk hát tőle, míg lehet, véges időnket 
ünnepként élve meg minden áldott napján, s áldozzunk így 
az ő ünnepeinek is, e mind gyakrabban égbe lőtt sorozat 
lágyan ürülő tölténytárainak, melyek nem sértik, de konokul 
illetik a lelket, tanítva tisztelik azt, és nemes alázattal irányít
ják a távolba tűnő megint csak O-hatalmassága felé, oda, 
ahol létünk egy édesen összegyúrt nagy, kerek kuglófként 
játssza mosolyogva a történelem rideg, hegymagas spirálját, 
ahol a nem mérés vakmerősége bont zászlót szűk körű szo
bák könyvbarikádjain, s a tűz csak lassan, bölcsen melegít, de 
itt . . . itt mégis születhet kiáltás, gyönyörű ordítás a mesz- 
szeségbe, ameddig látni lehet, mert csupán a helyünk van itt, 
az Őáltala teremtett, a boldogok által megáldott s a mi bölcs 
helytartóink égből pottyant hatalmába melegen ajánlott he
lyünk, kik bár nem az Ő papjai, de önszentelt atyjai e nép
nek, kiknek ikaroszi szárnyait leperzselte az éjt hozó Nap 
közelsége, az imádott sollemnis gyönyörű mérge, míg mi, 
szellemük pórjai, gyáván a vártán, sorunkra várván ma
gunkat kimondani, repdeső örömmel mentjük az ő lassú hul
lásaikat, és pironkodó vallomás lett kiáltásunk: itt még jó, ha 
fáj mások esése, itt még jó, ha fáj, hogy nem vagyunk ma
darak, s nem költözünk északra . . .  mert úgysem délre, s ami 
jó, és nem is fáj, hogy INNEN szinte élvezet szétnézni; min
denfelé égtájak húzódnak, meg égtájközök, időnként szele
ket cserélve, amiket én is álmomban néha magamhoz kötö
zök . . .
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IV.

A kamra egy már láztalan, hűlő bélpokol. Izzadt lepedők
ben hullái. Agyvelők sorakoznak az üvegekben, a spiritusz 
lassan megbillen a merész gondolatokra. A hátsó vakablak
ban a légycsapó rozsdáján két zöld döglégy, mellettük egy 
szemüvegkeret. S feljebb, szintén a bevágott falon, egy
kori csirkegégéből lövellő vér pettyei, mint befelé leselke
dő szemek. Az őslénycsontok maradványait Ilonka néni 
tegnapelőtt lángszóróval hamvasztotta el.

Most késve, unatkozva ömlik ki a spiritusz; mégis csendes 
halál az agyé.
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V.

N lostanában emeletekre gondolok, ahonnan egy gyönge 
pillanatomban . .  .
Pedig csak két és fél évig laktam az elsőn, persze, már csa
ládommal együtt. Mindig is udvari gyerek voltam, s most új
ból az lettem, habár a mostani udvar csak szobányi, s én 
sem vagyok már gyerek.

Ebből kiderül, hogy udvarban kezdtem, aztán volt egy-két 
olyan közjáték, melyeket delikát voltuk miatt óvatosan kike
rülve (majdnem az utcára is kikerültem) már ott folytatom, 
hogy az elsőn laktunk a lányommal és a feleségemmel: a csa
ládommal, míg a másik (első) családom -  lányom és volt fele
ségem -  eközben egy földszintes házban éltek, ahová azután 
költöztek még velem együtt, hogy a szüleimnél egy nagy, 
szintén földszintes házban laktunk, tehát ide jöttünk később, 
aztán ők is az elsőre költöztek, mármint a volt feleségem és 
a nagyobbik leányom, ugyanarra a sorra, ahol én, vagyis mi 
laktunk, akkor már a mostani családommal, a Tisza-parti 
„homokra”. Ők kijjebb, a kórház felé vettek lakást. Az első 
emeleten ez a számomra két fontos család élt, és csak az 
egyik él most, a volt.

Ámbár feljebb lakni, az ötödiken vagy hatodikon még érde
kesebb lehet, hisz akkor egész magasról hullana alá . . .
A mennyországból meg a megboldogultaké savas eső képé
ben . . .  De messze a kíváncsi tekintetektől, legjobb mégis az
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udvarban a száradó bukszusok tövét távolról, ívelőn lehu
gyozni.
Itt lenn, azért, mert a földre nyom, állandóan közel az ég. 
Túlcsorduló emlőivel így versenyzek, megrázkódva a vere
ségtől.
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. . . c lz  előbb urinszag terjengett. Lehet, hogy mert meleg 
volt. A hugyozás különben a síráshoz hasonló élettani zsák
utca: a test befejezetlenségére még nyösztetőleg ható lélek 
boldog rázkódása. Limit. Nem tangens, nem exponenciális 
függvény, hanem plafon, mennyezet, égbolt: felrajzolt rom
busz, gyufaszálakkal kidekorálva. A fekete lyuk Tejutat pisilő 
feneke, a Göncöl porceláncsillagaival körülrakva.

Fehér rágógumi a lépcsőház felvonójának falára ragasztva: 
leharapni, amíg be nem piszkolódik. A tizenegyedik emelet 
lakásainak spájzaiban a nyelvgyök mögé bújik a múlt erjedő 
íze, ahogyan az érlelt sajtok gőzei is titokban titkokat páro
lognak. Nyüvek mozdulnak az ég felé, belőlünk való kilépé
süknek pusztulásszaga van. A lift halad, a kamra a miénk 
marad. Falunkban az alárobbanó tiszta köpetre letakarított 
szekér szennye hull, a rend látszata sértetlen, amíg a meleg
ben egy sovány kan kutya közeledik az alvég felől. Szimatol 
és liheg, mert nyáron a szagok a meleg, és nyüszít, mert a 
holdat feldobták, és odafagyott.

VI.
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VII.

A régi, pesti bérházak páholyteraszos udvarai sosem voltak 
számomra otthonosak, otthonnak meg végképp nem tudtam 
őket elképzelni, örökös ételszaguk ellenére sem. Csak csen
des szenvedést, távoli boldogságot jelentettek, és jelentenek 
nekem ma is. Olyat, mint amikor tavasszal temetésre megy 
az ember, s megeshet, hogy nincs is halott a koporsóban. 
Csak egy röpke kirándulás az egész Árnyékvilág határvidé
kére. Kalandorkodás Isten mezsgyéjén. Könyvekből megis
mert szerelmek íze ilyen, meg a mesebeli veszélyeké. Nagyon 
rendes emberek ritkán kóstolt pálinkájának íze ez, a mele
gen zsongó halál birodalmában.
S amíg a pálinkafőző tüze melegíti, forralja őszi mérgét itt, 
a Tisza partján, addig ott, a híres fővárosban, próbaként 
megkínálhatjuk szelíd-akaratosan e tűz-vízből Margó nénit 
is, a rokont, az ismeretlen házmester ismeretlen feleségét, 
aki egyre szabadkozik, és nem tudja, hogy ez a mozdulat az 
élete.
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. . .  Ilek em  csak egy lélegzetvételnyi lét kell.
A tegnapi divatrevü kifutóját még friss por takarja; s egy 
hangos sóhajtásra -  mintha ma lenne már -  az is elszáll.

VIII.
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SISAKOS SÓLYMOK





SISAKOS SÓLYMOK

//

Ö rü lt sólymok a határban

száguldók közöttük hazafelé

nincs már ég 
sötét van odafenn csak 
az őrület még ismeretlen de 
biztos madárröpte cikáz 
a fényszórók csóvája fölött néha 
bele
belevág

ilyenkor az út maga

a kikerülhetetlen telt vonal 
meszelt bél most röppentett lasszója hol 
tömeg sír a hurokban végtelen 
félek már
senkivel sem találkozom ott

száguldóm közben hazafelé

ahol sisakos sólymok keringenek 
lovagi sírok felett csak 
szemük
üres tekintetük szemem pár-sugara 
karjaim kormányzó párhuzama mely 
úton tart még mert 
a fény mögött én vagyok az aki világít 
tehát még sötétben
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de már láthatok

akár itthon is lehetnék de 
nem nem

itt még majd

egyre zúg a masina forog 
minden benne lehet hogy visszafelé mert 
most nemcsak a nézésemmel akarok 
érkezni meg
sólyomtekintetek üres mezejébe ahol

így is csak én vagyok

régi dátumok kezembe égetett 
bélyegével

és lágerszámával ott

hon az ahol
sisakos sólymok ülnek csont-kar-kifutókon

száguldók mégis hazafelé

mert sosem érkezem meg 
gyengéden szépen

őket leporolni
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VASÁRNAPI TÁNC

Valamiféle ünnepélyre kellene menni,
beleinni a madáritatóba, aztán szépen lefeküdni,
eltűnni nyomtalan, de közben hallani a közeledő lépteket,
álmokban ünneplő illatokba öltözködni,
egy vidám társaság szomorú pillanatának lenni szép lehet

úgy vinni táncba az egyszer majd vajúdó mátkát, 
mint aki ott sincs, ki már minden szerelmen átlát, 
s mégis imádni e forgásba tűnő alakot: 
szemébe nézve szítani elparázsló álmát, 
hogy újraálmodhasson magából egy darabot

ott kellene lenni mindig, két tánclépés között, 
mozdulatra vetkőztetni, ki táncba öltözött, 
harsány nevetések közti csend lenni, valahol 
messze őrködni, itt megszületett zenénk fölött, 
mint anya, ki időnként a bölcső fölé hajol

valamiféle ünnepélyre kellene menni, 
indulni végre, a magánynak társat keresni, 
s megtalálni őt, ki vasárnaponként délután 
meghal, hogy feltámadhasson az asztalt leszedni: 
hogy elrepülhessen zuhanó ünnepmadarán
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HARCOK DÚLNAK

lla rc o k  dúlnak mindenütt, 
magamban nézem ezeket, 
véres részletek az egész, 
az egészet látom, 
szemgolyóm gyilkos löveg, 
célzok, s telibe találom . . .

valahol szerelmekről beszélgetnek

kicsavart agyagszobrok lelke kiált
(nem hallom, írom csupán)
képzeletem halódik, elveszejti a mindenség
EZT könnyű megélni, kéznek, lábnak lenni nehéz
kívülről ki is gondolná:
véres részletek az egész

magamban nézem ezeket

csontokat, inakat keresek, 
hátha magamra lelek, 
mert harcok dúlnak mindenütt, 
a szerelem egy nagy, kerek tányér, 
beszélgetnek rajta a hússzeletek, 
agyagszín lelkek, lágy szél

fogyasztom zsongó ebédemet
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részemmé teszem őket, 
s mint légypapírra a legyek, 
gondolataim gyomorfalamra ragadnak, 
halódnak képzeletem vesztőhelyén, 
nehéz magamban lenni résznek, 
ha azok is mind élni akarnak

most megszököm, de majd visszatérek

körözve kerülöm a tébolyt,
szerepem ismeretlen, szerencsére
talán csak elképzeltek engem,
meleg zsigerek ölére álmodott egy kimúlt pillanat,
lehet, hogy nem is kívülről jöttem,
hisz mindjárt ott voltam, hol az egész szakad

távolodnak egymástól a szavak

tágul a koponya, feszül rajta a képzelet, 
termékeny, piros barázdák a vérerek, 
vázam összedől, inam ellazul: 
visszalohadok a székbe, 
s bár magas szinten csüggedek, 
csak írom, hogy remélve

harcok dúlnak mindenütt, 
bennem már a béke
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VILLON-GOK

N e m  is kérdik, ki vagyok, én, 
Észak-balkáni dél-magyar. 
Fegyveremtől fosztanak meg, 
Ha némán hagynak ily hamar. 
Mert elmesélhetném nekik, 
Hogy mégis jobb, ha hallgatok; 
Félek, csak szidalom lenne 
Hirtelen, amit mondhatok.

Pedig nem is bántott senki. 
Félni nem merek semmitől, 
Várni, azt meg éppen tudok: 
Az unalom sokára öl. 
Eszemben sincs megmozdulni; 
Almomban is visszajárok,
S egyre jobban megismernek 
Fentről a kampányplakátok.

A szívem kidoboltatik, 
Dobbanásai: csatazaj,
Vajúdó asszonyok száján 
Sorsomat sirató kacaj.
Velem terhes Európa; 
Kilökne, hogy szerethessen, 
Kétmaroknyi anyaföldem 
Elfödne, hogy megvédhessen.
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Égő csipkebokor hamva 
Tűzhelyemen alszik mégis,
Ne féltsetek! Ő vigyáz rám,
A kialvó boldog Fétis. 
Álmában csak simogatnám 
Hűlt helyét kezembe véve, 
Aztán meg csak szorongatom, 
S öklömet kapom cserébe.
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ÚTONÁLLÓK

Ggyre nyomasztóbb lesz
állni az úton figyelni a haladókat
a közeledőket a bennünket elhagyókat

féltékenyen lesni a tettet a lépést 
barlangfalként utat adni fényes cseppeknek 
éléskamrákat rothasztó időként

formásra simítani már amúgy is karcsú 
villogó fogsorú ravasz ügynökeinket 
kik tamásként sebeinkbe nyúlva szentesítik

bűneiket elfúlva betanult fohásztól 
mert nem hiszik hogy ÍGY is lehet 
éhen és mégis reménytelenül kövéren

törölgetik arcunkról az őslénynyomot 
mert ők hatékonyak és szépek 
és nemcsak álmodnak a diadalról

de én mégis félek
hogy nyolcadik utassá válnak a száguldó tőzsdehírek 
s fegyencek szarják tele a bankot

egyre vészesebb lesz
állni az úton figyelni a haladókat
a közeledőket a bennünket elhagyókat

mert a gyilkolástól sem riadunk vissza

ismerősei távoli szavaknak 
ellopott eszmék a bírák
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ŐRVERS

f f i .á r  a lázadás ellen is lázadok, 
szerteszét szórom apró tüskéimet, 
páncélt öntök gúnyom kivonatából, 
mert meg nem adom én magam senkinek, 
habár a józan észtől már fáradok

béna és esetlen lett a törekvés, 
magát habarja habarcsba a szobor, 
a hatalmas fesztávtól kileng a híd, 
s míg holtpontjain születik a nyomor, 
kísért a megjósolatlan, nagy esés:

mikor a zuhanás szárnyalást jelent, 
s ha a vészfények rivaldaként égnek, 
ostobává zsugorodik a szerény, 
s bősz fegyverek már gazdáiktól félnek, 
kiáltani kell, ha van, ott annak fent,

hogy ne csináljon semmit, de lássa bár: 
a szentháromságnál kevesebb a sok, 
s hogy e furcsa műteremben már régen 
rossz pillanatban fagynak meg gesztusok, 
s mosatlanként hányódik a szent pohár

nem hitünk hagyott el: istenünk dőlt ránk, 
mennyek trapézáról lezuhant bohóc, 
ki menteni jött kíntól, fájdalomtól, 
jámborrá tenni, ki így sem martalóc, 
s ölve győzni le az erősebb jogán
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bűnösök lettünk, mert tehetetlenek, 
túlerőt, győzelmet csak néznünk szabad, 
s mire megrémülnénk e torz látványtól, 
megtudjuk azt is, ki a vadász s a vad, 
de állnak a lábak, nem menekülnek . .  .

kiáltsunk utolszor, csak úgy sebtiben: 
segítsen valaki most a halálban, 
ronggyá lett, borfoltos barna csuhánkat 
még egyszer önzetlenül felszentelni 
feledékeny urunk dicsőségére

. . .  elszállunk a lövés utáni csendben, 
belekékülünk a hűlő égboltba, 
mi, káromlások bűnös visszhangjai, 
szélként halunk el az új, tiszta rendben; 
de egy még ott leng fenn az őrtoronyban
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GÉ ÉNEKE

IXlegértem én már arra -  jöhettek -  
magjaim szétszórni, ha temettek, 
maradhatok így a földemben,
Naptól, széltől, ha fel is éledtem,

én vagyok, kit vetettek, s ki arat, 
egyszerre volnék búza és garat, 
s míg messze innen a világ megett 
végtelen csend nő a mezők felett,

a szomszéd mezsgyén már mosolyognak 
fényes nappal az előhítt holtak; 
fonnyadtan az évelés sodrától 
aranylón a királyi palásttól

ízként-illatként körülremegnek, 
fosztó ölükbe visszatemetnek, 
s mert férgeik csontszerelme éltet, 
visszajövök még, nem baj, ha féltek
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VÉRTEZETLEN

ím e eljött az idő 
Történetem lezárult 
A fény a Tiszába hull 
Sötétség mi velem jő 
Beszámolnom itt ha kell 
Kit hívjak segítségül 
Parányom vitézségtül 
Ki vértezte immár fel

Halljátok hát s higgyétek 
Bajunk csak bennünk fér el 
S ne szálljak égi széllel 
Fuvalmat ha röptetek 
Kiáltom mégis: harcban 
Győztünk dicső halállal 
Ölve vad hahotával 
Gázolva szent folyónkban

Mert ezt kellett: győzni már 
Nevetni vesztes múlton 
Érkezni békés úton 
Hívni ki párbajra vár 
Dalban élek s halálom 
Énekem befejezte 
Hegyzett toliam ma este 
Krónikásoknak adom
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így lesz harcom hagyaték 
Humusz testem bő gyümölcs 
Vértemen szentelt erkölcs 
Szabad földben szakadék 
Az szeret ki ellenáll 
Síkomra száll küzdve leng 
Tánca éjjel feldereng 
Fényéből a hold kiszáll
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GRIFF





TÖNKRETETT SZONETT

Csillámló verspatak gyöngye 
tengerbe omlana könnye 
oldódna miijárd magába 
óceáncseppekre törne

morajból dalra fakadna 
szárnyaló szókra szakadna 
csengene akár az este 
csendjébe pottyanó alma

halála visszhangja mégis 
fiatal marad és szép is: 
ártatlan gyermekpusztulás

terepszín-tarka majális 
tönkretett szonett hallgatás 
kicsiny sírhalom semmi más
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GRIFF*

Ggy utánanyúlás palástolása, egy zavart mosoly, 
mely pillanattá hévül a kényszergesztus súlya alatt, 
s más nem marad a testbeszéd etikájából csak egy ma
dárként elröppenő furcsán félreérthető mozdulat,

mely akár virágokat is szórhatna az ég hamvába, 
de csak egy félszeg és halk szívdobbanás rajzolata lesz 
ez észrevétlen alkotó tünde szivárványszirom- 
éneke, amint felfestett szimfóniáktól félve kérdi,

hogy egyáltalán élhet-e mint hangzatokat beintő 
törékeny pálcarebbenés, robbanás előtti füttyszó, 
fényes ív, amitől a sötétlő éj tán majd felszakad: 
a véletlen kezdetek hatalmas erejét kéri ő

így, ki utánakap az ellobogó nyárnak, ahol a 
felsejlések a hűvösön lopva zúzmarává válnak, 
s a révedés egy füstkarikába szúrt tekintet csupán, 
minek nyomán a folyón túl -  egy újabb félszeg indulat -

világosodni kezd egy világűr-mozdulat, akárha 
épp csak homlokát törölné egy begyakorlott sebészkéz: 
látszólag újabb túlélés töri meg a fennkölt rendet, 
mit valaki szándékosan élettelenre teremtett,

hogy a láthatatlanságba mentse szeretett kozmoszát, 
féltékenyen őrizze, saját titkává avassa azt, 
hogy annak végtelenjéből ember ne fakasszon vigaszt, 
cseppnyi szerelmét vele mérve; ott fenn, a nincs, ami van,

s ki a semmi után nyúl, így lehet életre ítélve
Griff -  fogás, fortély
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TÖBB A JEL

itthon

láttam

fejemben

vagyok

feketén

hó felett

lent még

m a  már oly sokfelé voltam 

a kora téltől lassan gémberedve 

egy színtelen játékot kanizsára festve 

műmozdulatok motoznak azóta testrészenként 

rápotyogok a vak látványra még 

gyászolnak az utcasarkokon elvesztett szavak 

sötétlő fák múmiái 

jeltelen magvakat
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VERSMONDÓ PRELŰD

Illondatoci leszek most egy darabig, 
verscím, miként zománc, lemaratik 
fej nélkül munkálkodó test leszek, 
tyúk-ina-rángás: haldokló gesztus, 
örökzöld halálból kimetszett bukszus

ítész hangjaként, mint évezrek, távolról 
szólok értetek, én -  szigorú csillagarc -

most égig érek, 
villám villáján lecsurgó harmatot 
gyűjtök lángoló isten-akolba, 
anyaméh erjedő gyümölcseit

életnyi drága csepp alkoholba 
szürcsölöm nektek: ezért szerettek, 
ingyen imádkozom, mégis kifizettek

egy titkolt váddal, 
hogy halk suhanással szökni merek,

a napszemüvegben
körbeszáguldó vakvilággal

pedig csak így 
enyém a jel élet-halál között, 
a furcsa vonás, mely minket összeköt: 
a mondandó, mely most hagyja el számat, 
mondat, mely én vagyok, s a félelem

előtti csendbe 
süppedő véletlen csodáknak

is csak így 
lehetek imája most egy darabig
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MEREDŐ

llullavadakkal szorongok a nyílt mezőn 
gyümölcsfa alatt állok egyedül tisztán 
ághegyre röppenek időben leesni 
késve sorakozok a forró delelőn
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CSIGAHÁZ

Innen csupán kiszáradni lehet 
nehéz mindig otthon lenni 
hazamenni lehetetlen 
csak eltévedni
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„A SEMMI ÁGÁN . . ”

jPehelyként lemért kellékek sora vagyok 
elveszejtett szánon veszendő darabok 
jótékony tiprásra szánt szép hózivatar 
józsef attila fejét takaró havar
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MINT A MINTA

es
mint a havas tengerész 

víz és víz és 
hajléktalan fuvolás 

cső és cső és 
nagy kutya nagy harapás 

mar és mar és 
élet is mert körforgás 

szar és szar és
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LAPIS MORTIS

Simuló lankán léptünk lefelé, 
családom szemében a tengerré 
vált várakozás lomha csendje ült; 
mentünk kibélelt kalandok elé

minden lépésben három szív dobbant, 
egy negyedik meg hazulról lobbant 
szél tüzeként a szememre égve, 
míg a tenger a partra nem robbant

mintha először tenné és félve 
déli dagálykor, a kioltott Hold 
vén vonzáseresztékein tört át

sisteregve, ahogy a víz sikolt 
emlékek híján mindig csak halált: 
ott, a kövön kirekesztve talált
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RÖPTE

Összekaparom eszközeimet 
halovány látványon egyre csüggve 
mert repül a gép a tetők felett 
én zöld fenyőlombokon át látom 
csodálatos sziklaszürke taknyát 
repedezett kövön elterülve

fekve bombabiztos röpte előtt 
szemem nevet s ha öklömmel sírok 
is pajzsként tolulnak elém vér
eres vészfékek kék távolságai 
ellebegő hulló légcsavarok 
markolatából szöknek a felhők

tűnődve táncoló holt részletek 
de láthatnám azt is hogy az alkony 
a lassan hűlő tűz ad fényt Neked 
ki fentről mint testöltött szerető 
látomásként költözöl a képbe 
s elhinném hogy mit nézek szeretek

de már csak félve leng a láng tovább 
s nem veled veletek érek révbe 
ahogy a raj röpteti hőseit 
egyként fénylő vértbe fojtva dalát 
látható szürke zaj lesz a zene 
halált sóhajtó sötét délibáb
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EST ELŐTT LŐRÉSEN ÁT

Idehajtom a sorelőt most is gyámoltalanul 
A feneketlen semmit híva hímenként ágyamra 
Hírnököt küldök elszáguldani szentélyem felé 
Versemért angyalszárnyat lopni magamtól vállamra

Ágaim így fészekhordó alázattal röptetve 
Csörrenésre hangolódó fiák baját hallgatva 
Hűlő hölgyek melléből tejjeget imádva-rejtve 
Életcsatornám ős kumisztól ingó voltát rakva

Iszapként a Tisza-torkolat jól ismert ölébe 
Hímtagként fúródnék belé valómat oltva véle 
Est előtt lőrésen át még egyszer testemnek hamvát 
Szórnám élvezkedve holt leletemmel így kérkedve

Mert az elszántak elszántottá nemesdnek a földben 
Növények lesznek hergelt lovak traktorok defektben 
Hol csak a rímek rajzolnak buja rendeket vadul 
Odahajtom a sorelőt most is gyámoltalanul
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SARDAFFAS,
A HÍMBOSZORKÁNY





SARDAFFAS, 
A HÍMBOSZORKÁNY

Pán kecses fia! Kicsiny virágok s bogyók 
koszonízzák homlokodat, s alatta két szenned 

mozog, két drágakő golyó. 
(Arthur Rimbaud: A ntik)

Lápszéli, esendő vidéken, nedves egyformaságban 
Hová lépni nem, csak nézni lehet, áll a kúria.
Szerény, de tetején még egy emelet.
Laknak itt, persze. Olykor zajos a háznép és vidám: 
Kemény fedelű felhők alatt lopva él,
Mint megannyi szemet hunyt gardedám.
Olvatag hold alatt bálaznak, s nem számít,
Pohárnok vagy szolga tölt-e a kehelybe csordultig bólét,
S mely ott mulató rangos vendég vadászik épp elhullajtott

mazsolaszemre cifra ölben. 
A forgástól kéken táncol az ér a bokákon ilyenkor hajnalra, 
Amikor por-pomádés laza mozdulatban fehér foltos csipkék úsznak, 
S a szédült pihenés előtt lassan, még egyszer körbejár

egy testrész:
Mintha gödörbe esett volna, kétségbeesik a vágy rajtakapva, 
Mikor egy fiatal, fáradt hölgy a pamlagról felnéz.

Nincs csalás, sem varázs, így, májusban, éjjel.
Úgy történik minden, mintha szerteszéjjel hideg angyalok 
Sötétkékbe bújva vigyáznák a rendet,
Mely már-már kifakulva,
Napkeltére várva, részegen dől össze,
S megtörténik egyszer, habár most még messze,
A tavaszi csoda.
A holdfényben, mit néha felhő takar, úgy tűnik,
Valaki erre jár, de nem bejutni akar.
Aztán megáll, mert tán így illik a képbe, mosolyog is: 
Amonnan messziről, ki tudja, ki, hatalmas lencsén át figyeli.
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Lassan elvesznek a neszek, üvegbura alá kerül a hajnalpír
egyetlen sugara:

Bezárul a fénykör,
S a megfagyott homályban egy mozdulatlan férfi,
Báris messziről az, nagy, göndör hajzata rebben egy utolsót. 
Mintha egy régi könyv pasztellszín kartonfedelébe halt volna, 
Szájába illesztett sípjával úgy marad, minthogyha álmodna.

Úgy közeleg a lány, mint egy nektárba lassan hulló gyümölcs. 
Arca barackos hamvában pirul a választottak vágya,
Úgy lép, mintha azért tenné, mert meri,
Hogy a mozdulatlanságból kivillanjon lába.
Az istenektől ismert tovább vár rejtekén,
Sípjának holdárnyéka titkos fonál.
Nyugodt a Kör, a kivetett hálóban mósusz zsizseg,
S lazán fonódva már langyosodik, hangtalan jajjal 
Otthont teremt egy lakóját váró puha kosár.
Szövetség kötődik, élő szövet. A levegő megmozdul,
A park fái lengve, millió apró részecskét hajtanak 
Egy, a teremtés óta várakozó csillagrétre,
Hol a hír, mint a gondolat, száguldja végig 
Forró napszelek zúgó öntözőit:
Fiú fogant az ókori tölgy alatt.

Mint földre parancsolt kutyák a hívó jelre, ezután 
Nyögve robbannak a másodpercek, elfelejtve tiltást, 
Ütközve, koppanva, lelkendezve, hogy túlélték az órát,
S mintha farsangi konfettival, velük egy jókedvű,
Játékos szellem szemetelne, csintalanul bökdösik hát

az időt tovább. 
Lassan kivilágosodott. S valahol ott fent, egy angyalarcúnak

festett,
Szelíden lefelé pillantó hírmondó, könyvében továbblapozott. 
Nem száz év álom, egy éber pillanat volt a meséhez kegyes,

de türelmül
A gyümölcs, orgonavirágzás pogány ünnepén még észrevétlen

maradt.
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Piros pünkösd hajnalán azonban, a készülődés illatos
forgatagában

Szelíden, de mintha barikádon állna, hallatta szavát a leány.
A szülők, a háznép s a rokonság -  az ő idejük is végre eljött -  
Viszketeg hitetlenséggel hajolt e növekvő akarat fölé,
S nem tudták, hogy egy csodálkozástól s félelemtől terhes 

jóslat boszorkányt küld majd az emberek közé.

Világrajöttét már nem érhette meg,
Nádsípját fújva, ahogy jött, tűnt el a kis görög.
Régen még mesélték: fiába halt a bakkecske-isten,
S Árkádiába visszaköltözött.
Nőttön-nőtt a titok, s mint a bimbóból, pattant világra jókora

magzatvirága.
A Vízöntő bőkezű havában már újra vigyorgó álarcok örültek

a farsangi bálák izgalmas sodrának, 
S a még el sem feledett, nyakszirtre sóhajtó, forró lehelet, 
Új, sorsdöntő táncban lelt piruló gazdára.
Azt a napot nem is jegyzi a kalendárium, mikor a fiú

megszületett.
Köldökig felhajtott csipkeingben egy fiatal bába segítette

világra.
Lassan havazott, a kemény tél már kissé megesett.
Érkezett nagysokára a ház népe is, arcukon öröm,

de csak halovány.
Nem takart most álarc, az este még messze volt,
S a sápadt leányanya boldog fáradtsággal nézett fel mégis:

messziről vidám zene szólt.

Gyermekkora talán öt percig ha tartott,
Ki az időt szórja, úgy lehet, örömében megtáltosodott.
De félni a haláltól itt aztán úgy sem kell, hisz még az is örök. 
S ha éppen nem süt a nap, hát a puttyogó mocsárban 
A mindentől vénebb éjjeli kísértetek avas szalonnát reggeliznek, 
S az elhagyott padlásszobában rejtőző fiú ajtaján 
Néha megcsikordul finoman a zár.
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Őt szinte nem is látták, anyja is csak ritkán, mikor a púpos
cseléddel

Piócát szedni indultak a holtágra, megpakolva bőven borral,
élelemmel.

így kezdte életét a Nemlétező fia, ahogy nevezte a környék, 
Bár egyetlen, becsületes neve Sardaffas volt,
De hát ez csak úgy jött, azt sem tudták, honnan, neki ezt

ki adta:
Talán tényleg egy sötét bőrű görög, ki fiát csak így itt feledte,

vagy tudja az ördög, 
De egy biztos, ezután néha nyugtalan álmokat álmodott 

a lápszél néhány bölcs nagy öregje.

A mocsár, a kúriától nem messze, egy dombháttól
láthatatlanul,

Mint egy hatalmas állat, büdösen, fel-felébredve pihent.
A háztól a déli látóhatárig vele volt tele minden, hatalmas, soha 
Meg nem élt titkok gonosz tudója füstölgött benne

szerves trágyává omolva,
Mintha mérges lenne az egész világra, de kiváltképp azokra, 
Kik vizes bőrére ladikkal s csáklyákkal hágtak tovatolva magukat, 
Mély sebeket szúrva a hínár folyondárhúsába, 

s megbontva a sűrű nád 
Béka- s pióca testeket rejtő szemérmes függönyét.
Sardaffas és a púpos cseléd egy közeli folyam egyik holtágáról 
Jutottak rendszerint a pokol eme legfelsőbb emeletére,
S a gazdag zsákmány reményében, néha engesztelő

dalokat énekeltek 
Reszelős hangon a már-már megbékélni látszó, tompán fortyogó

élő sárnak.
A piócák láthatatlan hada a felszín alatt szinte szósszá sűrítette 
A rohadó növénytestektől már amúgy is behabart lápot,

De a két vadász egyenként, mint furcsa ízlésű ínyencek,
válogatták

A gyűrűs testű, puha vérszopókat, s tették őket gyengéden nagy, 
Mocsári vízzel telt edényekbe, a ladik orrába.
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Közben néha tavalyi avas szalonnát eszegettek kólika ellen. 
Megesett, hogy egy-egy aszottabb férget megkínáltak

a lábuk szárával,
S felderülő arccal szemlélték a vérüktől dagadó idegen testet. 
Valami történni fog a lápszélen, a vér, hogy ne folyjon hiába, 
Ezt mondogatta a púpos gyakran, s vigyorgott, hogy 

a kéklő halántékáig vágott fel a szája.
Amikor az est leszállt, s a csillagok ujjongva köszöntötték

a felhőtlen eget,
A két hajós már elérte a dombot, s azon felfelé igyekezett. 
Kettejük között egymás tetején a sok piócával telt edény 
Mintha nem kívánt idegenek túlvilági invázióját 

árasztotta volna a Földre,
Egyre csak közeledett a vérszívó ármádia, s mintha az utánuk

sikoltó
Mocsárszagú szélből kelt volna, társult hozzájuk még két 

újonc katona: a félelem és a remény.

Egyetlen figyelmes mozdulat, s az a fajta sűrű csend, 
melybe még a rettegés is belebénul.

Az éjszaka leple vastag, puha szövet. Egy apró faluban
aggódó őrangyalok 

Fordítják el szelíden fejüket, s gyermekálomszagúak az utcák. 
A púpos cseléd az, ki a kúria körében minden házat

ismer, s mintha 
Régi, meghitt barátokhoz csupán beköszönne, nyit be

most is, ezen az éjszakán.
Itt, a lápszélen, nem szánalmasak a szájtátva alvó emberek,

békések csupán,
A mindennap hiába megvívott harc után. A földek csak

messze északon teremnek,
S az időtlenség óta beleölt véres fáradság termése itt 
Csak az isteni szóval is megszentelt, cifra farsangok 

kincsszórásának fedezésére elég. 
Sardaffas az, ki az éhes vérszopót egy-egy dunna alól kilógó

kézre, lábra teszi,
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Vigyázva, nehogy a lazán felcsúszó pöndöl is bemártózzon
a jóllakató vérbe:

A méregdrága csapié hangtalanul folyik, mintha nem is élne, 
De egyre hízik a féregtartály, kéjesen tágulnak nyálkás gyűrűi. 
Reggelre az apró himlőfoltok feledésbe mennek, a háznép

s a falu lakói pedig 
Egymást nézve, furcsán, farkasétvággyal reggeliznek.

Lápszéli, esendő vidéken, nedvesen gyógyul a föld
hatalmas sebe.

Tengernyi áldozat, mocsári lény adta hozzá testét,
s egy apró falucska 

Tompán hálálkodó népe, nyugtalan álmokat álmodó éjszakáit,
s vérét.

A mocsár már vöröstől izzik, termőfölddé alvad, szülőfölddé 
válik, hőseként mollban írt himnuszoknak. 

Sardaffas és a cseléd, púpját hegyként tartva, a dombháttól
délre s csak dél felé halad. 

Lépteik alatt dorombolva napozik a láp, s rajta apró
fogolycsapat forog, táncol. 

Sardaffas, a hímboszorkány hátranéz, s mosolyog.
Hisz öt percig volt gyermek,

Ezért maradt ki az iskolából. De most már költözni kell
valamerre, hogy elmeséljék, 

Itt laktak ők, persze, hol olykor zajos a tájék és vidám,
s kemény fedelű

Felhők alatt mindenki úgy, csak lopva él, mint megannyi
szemet hunyt gardedám. 

Olvatag hold alatt bálaznak, s nem számít, esik-e eső,
vagy „süt-e hevet a Nap”,

S mely rendes vagy rendetlen, szerelmet kereső isten kér
szállást éjszakára. 

Ilyenkor lelassul forgása, s szelíden hízik a földgolyó, 
Lustán beindulnak a vízimalmok, s két molnár jókedvében

lisztet hint egymás hajára.

74



MESE A TÖLTÉSRŐL,





MESE A TÖLTÉSRŐL, A TÖLTÉSRŐL

. . .  3.ztán csak mentek, mendegéltek 
egymáshoz oly közel, 
s mégis oly távol 
az otthontól.
A ceruzafák errefelé már
hatalmasra nőttek,
s ha felnézett rájuk az ember,
szorítást érzett a farpofáiban,
amitől szemei még jobban kiguvadtak.
Ezáltal válhatott csak tisztává a látvány,
ezt ők is tapasztalták immár.
így, fenékszorítva mendegéltek hát tovább
a laza lila borfű selymes mezején
íjaikat s kutyabőr tegzüket
szorosan hónuk alá szorítva,
megint csak szorítva nadrágszíjukon,
hisz már három napja
nem ettek egy falatot sem.
Ritkán szóltak egymáshoz, 
akkor is gyakori szóismétlésekben 
merült ki az eszmecsere.
Fáradásuk első jelét vélték felfedezni 
e kétszeri vagy nagyon ritkán 
többszöri szókimondásban, 
s nem is sejtették,
hogy az igazmondásnak mezsgyéjén állnak, 
közel a Tinta-tóhoz, 
de hát nem is arra igyekeztek. 
Bandukoltak a lábszagú szélben
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égtáj talanul, cipőikbe esve.
Le kéne tán ülni, gondolták, 
de nem ültek le, csak később 
kétszer is megkérdezték: 
miért nem ülünk már le, 
miért nem ülünk már le.
De elefántlendület húzta testüket 
tovább, tovább.
Gallyvágta arcuk már nem is vérzett,
fakó hegek szántották
keresztül-kasul borostás bőrüket,
ők pedig otthon hagyott piros traktoraikra gondoltak,
vajon kimerült-e már az akkumulátor,
vajon kimerült-e már.
Gyorsan ki is mondták, mielőtt bármi mást: 
miért ne merült volna ki, 
miért ne merült volna ki.
Hisz régen nem hajtottuk már traktorainkat, 
csak magunkat, és mégis, mi is kimerültünk.
Vak bagoly húzott el most előttük, 
s ők felpezsdülve léptek még egyet.
Útjuk felén sem járhattak, amikor
egy esernyős bácsika toppant eléjük,
de ők csak arra gondoltak,
hogy azt sem tudják, hol ér véget az útjuk,
hát akkor honnan tudhatná bárki,
hol és mikor van a fele.
Az esernyős bácsika merően nézett rájuk, 
de ők kikerülték kétfelől-kétfelől, és 
arra gondoltak, majd kisvártatva ki is mondták: 
ez meg ki lehet, 
ez meg ki lehet.
Tanácstalanul néztek egymásra, 
majd a tengerként hullámzó penna-nád földre, 
mely az alkonyaiban éppen úgy szendergett, 
mint máskor a pirkadatban, és nem is itt.
Kicsit később, mikor az esernyős bácsika
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már emlékezetük egyik szegletébe 
húzódott vissza, s ott honolt 
aprón, de élesen,
felnéztek az égre, ahol báránynak sem éppen mondható
felhők heverésztek csepptelenül
várva, talán az ordas szelet,
hogy vigye őket tovább
könnyű elefántlendülettel
el erről a hatalmas képernyőről,
el kettejük bántó tekintete elől,
akkor döbbenhettek volna rá,
amire így nem, mert egyáltalán
semmire sem,
hogy mi is az az előrelátás,
a boszorkányos jövőkutatás életveszélyes kísérlete 
anélkül, hogy az ember egy cseppet is 
megázna közben.
Az esernyős bácsika emlékének tudata, 
jelenésének időben szétmorzsolódott mivolta 
rágta, ette, majszolta gondolataikat 
még legalább fél óráig,
ha egyáltalán volt az órának fele abban az időben.
De mit volt mit tenni, tovább kellett menni,
hisz ez a vándorlás már meg volt írva,
tudták ezt ők is, meg volt írva,
a széllel, meg a báránynak sem éppen mondható
felhőkkel együtt meg mindennel,
amit ők is láttak útközben.
Csak azt nem tudták,
hogy most is az ő útjuk leírása íródik,
miközben ők ezt nem tudják,
hisz ők csak azt tudják, hogy úton vannak
a vándorlásban most, ebben a pillanatban is,
amikor éppen lépnek még egyet,
s miközben le is íródnak.
A táj folyamatosan változott előttük, 
mintha egy háromdimenziós filmet
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vetítettek volna eléjük,
s mintha az a képzetük támadt volna
ott, az elképzelt speciális szemüvegük mögött,
hogy ők is talán részei a filmvásznon történteknek,
annak az izgalmas cselekménynek, mely ott történik
az orruk előtti vászon síkján,
s ők ott is ott vannak
ennek az egésznek a közepén
szőröstül-bőröstül, háromdimenzióstul.
Lehet, hogy igazuk is volt ebben,
s valóban ott voltak
ennek az egésznek a közepén,
erről azonban, mint annyi másról,
még nem döntött az a valami,
amit ők is csak sorsnak hívtak,
bár egy kicsit szégyenkezve,
hisz hol voltak ők attól,
hogy megnevezzenek bármit is,
amiről másrészt tudták, hogy micsoda,
hisz ők maguk voltak az mozgó szigetként
ott már a még mindig változó táj
egy vagy több vagy ki tudja hány pontján,
az számolja ezt meg, gondolták,
aki a saját talpa alá lát,
az számolja ezt meg, akit egyáltalán érdekel,
de most már azt sem tudták,
hogy mi is kell hogy érdekelje azt a valakit,
csak azt tudták, hogy mivel kapcsolatban esetleg,
de ez is vigaszul szolgált nekik
így útközben, két lépés között.
Most úgy tűnt, hogy előttük felfelé kunkorodó 
színesre festett kartonpapíron mendegélnek, 
haladtukban maguk alá egyenesítve a talajt, 
s míg eleinte igen (mikor is volt az?), 
most már nem féltek attól, hogy nekimennek 
a hozzájuk folyamatosan közeledő vidéknek, 
hisz az nincs is ott, ahol hiszik,
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mert akkor már rég nekimentek volna,
hanem mindig kisimul lépéseik alatt,
és odébb kerül, csak látványát
hagyva fenn a levegőben,
amit később szintén le kell taposni,
ha egyáltalán maga a táj
nem a levegő színes és csalafinta látványa.
Erről azonban mit sem tudtak, éppen úgy, 
ahogy tudták, hogy az a mellettük 
visszafelé kocogó
bundás sün sem tudja azt, amit ők sem, 
de hogy mit, azt már joggal hihették, 
hogy a bundás sünt egyáltalán nem érdekli, 
annál is inkább, mert az már 
jó messzire elkocogott ez idő alatt, 
s jószerivel teljesen más dolgokkal foglalkozik, 
például hogy ennie kéne,
például egy jó nagy, kövér háromlábú szúnyogot
egy csinos földtúrás tetején megpihenve,
hisz épp oda szállt le talán
a háromlábú szúnyog is, hogy megpihenjen,
nem tudván, hogy örök pihenésre szállt le.
Maradék gondolataikat összekaparva
jutott eszükbe egy kicsit később
a szerintük jóízűt falatozó
bundás sün ott a földtúrás tetején,
s talán növekvő éhségük vitte rá őket,
hogy megkérdezzék kétszer is:
megette-e mind,
megette-e mind.
S lelki szemeikkel irigyen nézték
a szaftos lakomát, miközben testi szemeikkel
az előttük felfelé kunkorodó csapást nézték,
habár nem látták,
mert csak a szaftos lakomát látták,
mert nézték.
Ekkor, érezték ezt ők is,
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ekkor tapasztalhatták volna azt,
amit eddig senki sem, persze ők sem,
de ez nem volt valami nagy vigasz,
hogy ily módon szemekre szakítva,
ami nem kellemetlen, sőt kellemes
annak ellenére, hogy az éhségtől
még egyet szorítottak nadrágszíjukon,
ekkor tapasztalhatták volna, előreláthatták volna
fizikai megmaradásuk előfeltételét
szaftos lakomázás közben ott a földön,
falujuk határában, így azonban nem tudták előre,
hogy az utolsó pillanatban biztosan megtalált
kicsiny táplálékukat megehetik-e maid végre,
vagy azzal netalán valami más történik,
mindegy, mi, csak annyi, hogy ők ne ehessék meg,
talán eltapossa azt valaki, mielőtt ők odaérnek;
vagy táplálékuk visszabújik a földbe,
ahonnan jött is, mint egy hangya.
Ekkor tapasztalhatták volna azt is, 
amit az elkocogó bundás sün 
önkéntelenül is előidézett, 
amikor magával hurcolta most már 
tényleg összeszáradt gondolataikat, 
és egyre növekvő, áttetsző lelki szemeiket: 
így lehettek volna egyszerre két helyen, 
ami azért nem egy kis dolog 
a tudomány tegnapi és mai, 
sőt holnapi állása szerint sem lesz kis dolog, 
így lehettek volna egyszerre két helyen, 
s ezt valószínűleg ki is mondták volna 
kétszer is ott a táj kellős közepén, 
ahol egyszerre két helyen voltak.
Eszerint a tájnak is két kellős közepe lehetett volna,
ha ők tudtak volna az egyszerre két helyen levésről,
sőt mindennek a világon
kettő valamije lehetett volna,
hogy egyszerre két helyen adjon számot magáról
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az a valami egyvalakinek, aki két helyen van egyszerre.
Talán szószaporításnak tűnne nekünk,
ha még azt is hozzágondolták volna ehhez,
hogy akkor következésképpen
két világnak kellene lennie
teljes végtelen nagyságában,
hogy otthont adhasson az egyszerre két helyen lévő
egyedek külső tapasztalásaiknak szánt
szintén most már egyszerre
két helyen levő dolgaiknak,
mert különben az egyszerre két helyen levés
egy merőben utópisztikus elméletté fajul,
mely szerint az egyszerre két helyen levő egy személy
mást-mást tapasztal itt és ott, így és úgy.
De ők nem gondoltak erre.
Sőt abszolúte semmire sem gondoltak,
nemcsak ami ezt illeti,
hanem ami a többi dolgot illeti, sem.
És ez volt a szerencséjük, mert nem is olyan hirtelen 
egy sűrű tollfaerdővel találták magukat szemben, 
mely zöldes rozsdavörös lombsátorban 
végződött ott felül, s ahová most is csak 
fenékszorítással lehetett fellátni.
Időközben, ha észrevették volna,
már két bundás sün kocogott volna ki az erdőből,
megkerülve őket kétfelől-kétfelől,
s kocogtak is volna tovább az ellenkező irányba,
miközben ők merően figyelték volna azokat,
de hát még csak észre sem vették őket,
így nem is tudhatták,
hogy mért kocognak oly sebesen,
talán azért, mert az előbb eltévedtek.
Két bundás sün általában
nehezen téved el az erdőben,
különösen azért, mert ketten vannak,
s a másikhoz képest sohasem tévedhet el az egyik,
csak az erdőhöz képest tévedhetnek el
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mindketten, de ez kevésbé fontos, 
a fontos az, hogy mindig megtalálják a másikat, 
ha akarják, hisz el sem vesztették.
Ha tehát észrevették volna a két bundás sünt, 
most azt látták volna (vagy akkor?), 
hogy azokat egy nagy, háromlábú szúnyograj 
vezeti kifelé az erdőből, mert eltévedtek, 
vagy legalábbis a háromlábú szúnyograj 
hihette, hogy eltévedtek, de valójában 
nem tudták, hogy éppen rájuk vadászik 
a két bundás sün, ami nem is könnyű dolog, 
hisz köztudott, hogy egy háromlábú szúnyog 
a legnehezebb terepen is derekasan 
megállja a helyét billegés nélkül, 
hát még egy egész raj.
De ennek a vadászatnak a végkifejletét 
már nem látták, mivel az elejét sem.
Természetesen arról sem tudhattak,
hogy egy bundás sünből egyszerre
hogy lett kettő, de ezt tényleg nem
érthették volna meg, sem most (akkor?), sem soha.
Amikor később jobbra és balra néztek,
akkor látták, hogy a tollfaerdő nemcsak szemben,
de mindenfelé van, s ők is a tollfaerdőben.
Arra már nem gondoltak, hogy vajon ők is
mindenfelé vannak-e a tollfaerdőben vagy sem,
így csak azt mondták ki kétszer,
amit gondoltak (kétszer?):
hát mi meg hol vagyunk,
hát mi meg hol vagyunk.
De mivel azt hitték, hogy ezt úgy-amennyire tudják,
nem időztek tovább e témánál,
hanem továbbmentek kifelé az erdőből,
hogy megtudhassák, mi az nem ott lenni,
ahol az előbb, hanem kicsit odébb,
de lehet, hogy még mindig az erdőben
vagy ha nem, hát azon kívül,
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ami tulajdonképp nem változtat helyzetükön, 
csak helyükön, de lehet, hogy az is mindegy, 
így bandukoltak belenyugodva lépéseikbe 
s belemerülve gondolattalanságukba, 
melyet az esernyős bácsika idézett elő 
felfalva gondolataikat egy kicsivel előbb, 
illetve egy kicsivel azután, 
hogy találkoztak vele.
Ezért került egy kis erőfeszítésükbe, 
hogy ismét az esernyős bácsikára gondoljanak, 
majd kérdésként ki is mondják kétszer: 
merre járhat ő most, 
merre járhat ő most.
A lényeget viszont tudták: azt, hogy nem lényeges, 
hogy merre jár az esernyős bácsika, azért, 
mert lehet, hogy már egy kicsit odébb, 
így tanulták meg, hogy saját kárán tanulva az ember 
megtanulja más kárát is, s mivel a magunk káráért 
már nem kár, hisz megtanultuk belőle a más kárát, 
a más kára egyáltalán nem volt kár, főleg nekünk, 
de így annak sem, akinek a kára volt, 
hisz örülnie kell, hogy mi tanultunk belőle.
A tollfaerdő egyszerre ritkulni kezdett, 
tisztások szaggatták meg a fenséges falabirintust, 
amitől a labirintus azért nem szűnt meg, 
csak tisztások keletkeztek bele
még kiterjedtebbé, még levegősebbé téve a falabirintust, 
melyről ők azt hihették volna, hogy megszűnt, 
holott nem szűnt meg,
sőt később már nem is hihették volna, hogy megszűnt, 
mert eltévedtek benne.
A felismerés éppolyan lassan jött, mint a belenyugvás 
e megváltoztathatatlannak hitt ténybe.
Valahol mélyen bensőjükben azért tudták, 
hogy e tény megváltoztatható, 
s hogy az eltévedés addig tart, 
amíg ki nem jutnak belőle, az erdőből.
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Ezért még gyorsabban mentek volna tovább, mint eddig, 
de a fáradság miatt meg amiatt, hogy szerintük 
három napja egy falatot sem ettek, 
csak olyan gyorsan mentek hát, mint eddig, 
de így is haladtak előre,
mert a fák meg visszafelé mentek mellettük, hátra.
Ezért mentek tovább
hitük szerint egyenes vonalban, mert tudták, 
hogy csak egyenes irányú haladással 
kerülhetnek ki az erdőből, még ha az 
tisztásokkal megszaggatott is.
Az egész eltartott egy jó darabig, nem is tudták, meddig, 
lehet, hogy még most sem tudják, 
de hát náluk ez a most akkor volt.
Egyre fáradtak testben és lélekben egyaránt, 
gondolatban meg, ne is mondjam.
Arra azért futotta erejükből, hogy mielőtt
beleléptek volna egy régen még csörgedező patak
akkorára már kiszáradt medrébe,
melynek nagyon meg is örültek,
habár majdnem felbuktak benne,
feltegyék kétszer is a kérdést,
melyre most még nem tudtak válaszolni,
azért is kérdezték:
most meg merre megyünk,
most meg merre megyünk.
Egyszerre felderültek azonban, mert rádöbbentek, 
hogy a régen volt, de már nem létező kis patak 
régen is volt, de még mindig létező kiszáradt medre 
adja meg majd a választ, amennyiben sokáig követik 
ezt a kiszáradt medret, mely egy régen volt 
kis pataké lehetett, s még mindig a kis pataké lenne, 
ha az most is létezne, de amely valahogyan 
még így is van, hisz kiszáradt medrét követték 
makacsul róva a métereket, majd a kilométereket, 
de ezeket már sokkal több lépéssel, mint a métereket, 
mert azokat csupán egy lépéssel, körülbelül.

86



Mentek tovább fáradtan-fáradhatatlanul, 
s közben észrevették, hogy a kis patak 
kiszáradt medre egyre szélesebb lesz.
Valamikor régen a kis patak is szélesebb volt tehát, 
lehet, hogy nem is kis patak volt ekkor már, 
hanem folyócska, de most már az sem, hisz kiszáradt, 
így kérdéses, hogy nagy folyó lett-e belőle egyáltalán, 
de hogy ezután nem lesz, az biztos.
Közben az erdő még egyszer csak volt,
körülvéve őket nagy, tisztásokkal szabdalt testével,
vagy már a tisztás vette őket körül
erdővel megszabdalt testével,
ezt az egyet nem tudták,
ezért kétszer is feltették a kérdést,
miután ugyanezt gondolták (kétszer?):
mi vesz bennünket körül,
mi vesz bennünket körül.
Erre a kis patak kiszáradt medre is válaszolhatott 
volna, hogy én is, én is, kövessetek csak tovább, 
de sajnos, ki volt száradva, s így nem válaszolhatott, 
de különben sem válaszolhatott volna, 
tudták ezt ők is,
egy kis patak kiszáradt medre nem válaszol, 
csak utat mutat, ha akar, de akkor is, ha nem akar, 
mert puszta ottlevésével is már utat mutat, 
ha akar, ha nem.
Továbbvándoroltak hát, mert ezt kellett hogy tegyék, 
ha már valami utat mutatott nekik.
A tollfaerdő már olyan ritka volt, hogy csak (na!) 
ők hitték, hogy erdő,
az erdő már régen tudta volna, ha tudhatott volna 
egyáltalán valamit, hogy ő már nem az, ami, 
hanem csak egy nagy tisztást megszaggató 
itt-ott facsoport, melyek között ceruzafák is 
magasodtak már kakukkfiókaként, s melyeknek 
annyira megörültek ők ketten, hisz egyszer régen 
útjuk elején már találkoztak velük,
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s most is fenékszorítva, boldogan nézték tetejüket. 
Boldogságuknak egy ember távolba rajzolódó 
alakja vetett véget. Ez az ember olyan messze volt, 
hogy még fenékszorítva sem láthatták, ki az, 
de tudni vélték, még így nem látva is.
Tudták, hogy ez az ember az esernyős bácsika, 
habár sem az esernyője nem látszott, sem a bácsika. 
Tudták, és mégis természetesen következett a kérdés: 
ki ez az ember, 
ki ez az ember.
Az esernyős bácsika meg csak állt ott, 
és merően nézett arrafelé, amerre ők voltak, 
onnan, ahol ő állt.
Ezt látták ők is, de ők nem néztek merően,
csak mentek, bandukoltak arrafelé,
ahol az esernyős bácsika állt,
ha egyáltalán ő volt az, akiről az előbb még tudták,
hogy az esernyős bácsika.
Szívszorongva haladtak tovább, és azt várták, 
ami logikusan következett volna így haladtukban 
ennyi lépés után,
hogy az esernyős bácsika, ha ő az egyáltalán, 
tehát az ő alakja nőni kezd majd 
a közöttük lévő távolság csökkenésével, 
de csak a házak alakja kezdett nőni, 
azoké a házaké, melyek ott álltak szép sorban, 
és a távolban,
s melyeket ők ketten csak most vettek észre,
miközben az esernyős bácsikát figyelték,
hogy nő-e már,
de az még nem nőtt semmit,
lehet, hogy nem is fog.
Erre gondoltak ugyanis, 
s következett a kérdés is, kétszer: 
miért nem nő meg, 
miért nem nő meg.
De erre már a régen volt kis patak most is meglévő
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kiszáradt medre sem adhatott volna választ, 
még ha adhatott volna is, egyáltalán.
De nem is csak ezért, hanem azért is, 
mert a kis patakból, ha lett volna, 
már régen folyó lett volna, ha a kis patak 
nem szárad ki már régen.
Ok viszont megdöbbenve tapasztalták,
hogy a régen volt folyó még meglévő kiszáradt medre
valahogyan ismerős számukra,
még ha nincs is benne folyó, ami régen még benne volt,
azzal együtt még jobban ismerték volna az egészet,
hisz ott nőttek fel a partján valamikor régen,
de időben attól egy kicsit errefelé is,
hisz a felnövéshez idő kell,
ami számukra a nem-nagyon-régenig tartott.
Ők ketten tehát valahol itt nőttek fel,
nem úgy, mint az esernyős bácsika,
aki még mindig akkora volt, mint az előbb,
habár a távolság már tetemesen lecsökkent közöttük,
és minden lépéssel is.
Még most sem látták jobban az esernyős bácsikát, 
ha egyáltalán ő volt az, 
de azért ők még akkor is tudták, hogy ő az, 
amikor az esernyős bácsika elkezdett összemenni, 
és mind kevésbé látszott, hogy ő-e az.
Ők rendíthetetlenül mentek tovább továbbra is,
remélve, hogy az esernyős bácsika meggondolja magát,
és nem megy jobban össze,
de az esernyős bácsika még jobban összement
úgy, hogy már tényleg nem ő volt,
ha egyáltalán ő volt valamikor is,
de most már abból sem látszott semmi,
csak egy fűszálnyi emberke a földön,
majd csak egy hangya, mire ők ketten odaértek.
Az esernyőről szólni sem érdemes, 
ha volt is ennél a hangyánál esernyő.
Ők is tudták ekkor már, hogy egy lépésen múlik minden,
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agyontapossák-e az esernyős bácsikát véletlenül, 
ha egyáltalán ő volt az az összemenés előtt, 
s ha igen, mi is lesz vele, vagy ha nem, 
él-e még vagy agyonrament az összemenéstől, 
mely a köztük lévő távolság csökkenésével 
logikátlanul, de kikerülhetetlenül bekövetkezett.
Arra eszméltek fel, hogy a biztonság kedvéért 
még a múltból átmentett
íjaikat és kutyabőr tegzüket még jobban szorítva, 
és fenékszorítva is,
házak között mennek, melyek közben akkorára nőttek,
mint amekkorák különben, és most már közelről,
csak ők ezt útközben nem vették észre,
mert az esernyős bácsika összemenetelét figyelték,
ha egyáltalán ő volt az, s ha egyáltalán
jól látták, amit figyeltek, hisz amit vagy akit láttak,
az egyszeriben eltűnt, sőt,
lehet, hogy agyon is taposták véletlenül.
Ennek ellenére a faluba érve
fenékszorításuk lassan megengedett,
hisz itt már nem kellett szemüket gúvasztaniuk,
mivel a távolság csökkenésével,
majd teljes megszűnésével
közel került hozzájuk minden,
ha közel kerülhet akárkihez is valami,
aminek valaha is köze volt a távolsághoz.
Ezt már ők sem tudták abban a pillanatban, 
talán ezért is csodálkoztak rá 
egy szürkéskék s egy gyatraszürke vaskapura, 
melyek egymással szemközt álltak, 
egy-egy málló vakolatú házhoz kapcsolódva. 
Ismerősnek tűnt ez a két kapu 
még így, kapcsolódva is,
továbbhaladtukban bementek tehát a két kapun, 
hiszen az azért volt ott, hogy bemenjenek rajta, 
ők meg azért voltak ott, hogy bemenjenek rajta. 
Bementek hát, és akkor már mindent tudtak,
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amit eddig nem,
de egy dolgot még most sem,
amit eddig sem,
s a kérdés gondolatát maga a kérdés követte 
kétszer is,
de mielőtt kimondták volna, egymásra néztek, 
oly távol voltak így egymástól, egymásra néztek, 
majd szét az udvaron, s csak ezután kérdezték, 
amit már az előbb kérdeztek volna, 
az előbb, de lehet, hogy sokkal régebben: 
a töltő vajon hol lehet, 
a töltő vajon hol lehet.
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