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Halasi Zoltán

HTB.

A mosogató alatt kupleráj van.
Előtte függöny. Mit is keresgéltem?
Hogy az a jó...! A több mint félhomályban, 
a szűk helyen saját kezemre léptem.
A térdem szemem nyomta majdhogynem ki. 
Fejem feldöbbent. Borult le a tányér. 
Tartani hátamat -  ilyenkor sehol senki -  
tarthattam már a drága porcelánért...

Nem elég. A sok világtalan ujjbegy 
egy csomó üvegszilánkot szedett föl.
Hová faroljak? Amikor balul megy 
úgyis minden. A márványlap remeg, dől. 
Vállamon rongyok, orromon cipőzsír, 
cserép a linón, én lélekben össze...
A lomok közül, hallom, csecsemő sír.
Egy régen halott. „Kérlek, függönyözz le!”

Ez a cémahang egyre ismerősebb.
De hát ő nincs is. Akkor meg mi bántja? 
Nem én vagyok csupa púp és merő seb?
Az atya négykézláb? Lét elefántja?
Én nem találom, amit nem találok!
Amit meg... annak neki, mint a dózer.
Vagy visszajár ez, játékban a zálog? 
Forduljak fel már? Nincs több áltatószer?

HOL VAN MÁR A RÉGI TÉRISZONY?

A hátsó lépcső torkából kilépve 
végigmégy a holdsütötte gangon 
nem mint egykor harmonikázó térddel 
a rücskös falnak vetve hátad 
hatemeletnyi szívás ellenében 
aggódó férj ifjú fészekrakó
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Pedig a fény ma is oly túlvilági 
árny a korlát ferdén elvetődik 
az első lift is ugyanúgy bedöglött 
mint mikor kisvártatva jö tt a hívás 
és az istennek sem akart leesni 
gratulálnak mert fiad született

Ha akkor lassan azóta tovább tart 
bármifelé bárki bármelyünnen 
de már a fel-le vonszoló sötétben 
ahol a léptek szédületbe rántva 
fogódzó nélkül zuhognak belőled 
elvált a talptól az a repesés

El innen és túl el frivol határuk 
el mit elveszíthetsz nem tiéd már 
csak járka lengőajtók újra kulcslyuk 
és mán a holnap ismert olvadása 
margariné az ablakos kenyéren 
mint drótüvegtetőn a hold üt át

NOVELLAPÁLYÁZAT

Eörsi István

A TEREMŐR SÍRÁSA

Klee kisméretű képén férfi, körtefa alatt. Csüggnek a körték groteszk-pontosán a férfi 
felett, mind felé irányulnak, a körték vagy inkább a mellek, mert ahogy fölfelé siklik 
a szem, a bűvöletesen növekvő formák egyre félreérthetetlenebbül árulják el rejtett
valódi jelentésüket.

Hátralépek összehúzott szemmel, fiatal férfi oldalaz be közém és a kép közé, far
mernadrág, kék ing, katonatarisznya, sodrottlánc-öv. Nem ismerhetem, és mégis 
mintha. Az utcákon sok ilyen figura manőverezik, de ez itt a Metropolitan Museum. 
Noha arcát nem látom, feszülő testtartásából érzem állapotát. Egészen közel hajol a 
képhez, de lába nem mozdul ki a helyéből: derékból dől előre, és nyaka, mintha rejtett 
rugóra mozogna, valószínűtlenül megnyúlik. Ebben a testtartásban mozog a feje föl
le. Felnyög, a Klee-terem valamennyi látogatója -  öten vagyunk -  ránéz. Egy bácsi 
elejti ezüstfogantyús botját. A teremőr -  kövér néger asszony -  ül a székén, szunyókál.


