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SZEMLE

Dobai Péter

KAMASZKOROM SORELSŐ HŐSE

„Az emlékek látnak”
(Tomas Tranströmer)

Robert Falcon Scott kapitány, a Discovery
hadihajó parancsnokaként halt hősi halált
a Déli Póluson, az Antarktisz
öndúló-önzúzó-sorozatgyilkos-őskori jégmezőin,
a Beard-gleccserek tűzezüst, jeges-mezítelen,
végleg megmerevedett, holttenger hullámainak
lánggá fagyott máglya-során,
ahol csak az anyagtalan fény formálja holt-térré
önmagát, végső sötétje örvényén kerengve,
ahol hirtelen fulladnak meg önnön fehér
lángjuktól a távolmesszi, déli, ősazúr égterek
s fuldokló, fehér felhő-barlangok omlanak,
zuhannak alá… a semmiből a semmibe,
izzó enyészpontjaként a végső, a kínzottan kialvó,
erőszakos remény halott mértanának…
Kapitány, itt nincsen útja már tékozló terveidnek.

Legott arra ébredsz – ismeretlen téridőben –,
hogy enyésző térképeid tévedni visznek,
s mire új, más utak, soha meg nem tett utak
végre újra, nyíltan szembejönnek veled, eladdigra
lelki térképed – öntérképed – sem lesz meg,
és mind az égtájak, irányok, pólusok:
megválthatatlan, világvégi, névtelen messzeségben,
szemed megfagyott határán
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– szemtükrén a tükrözhetetlennek – 
barbár messzeségben összeesnek,
Captain Scott!

Lyukasóra, 2018/5.
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Szilágyi Istvánnak

Vasreszelékkel hulló szürkület:
égő hidak a szenvtelen folyón.
Vibráló képek, kiáltó szavak,
tűz-víz beszédnek szárazság a vége.
Lépés lépésre ront, aztán egy kimarad,
ott az a kettő, mintha egykutya.

Kutya nehéz. Túl hangos, túl sima.
Túl gördülékeny. Túl sok a szereplő.
Csak te, meg én. Maradjon ez a kettő,
amikor egymásra hasonlítunk,
és emiatt mindkettőnk ideges.

Jó szám a kettő: város és lakója.
Asztal és szék. Könyv, és aki lapozza.
Árok és út, tűnődés, pipafüst,
fenőkő, bicska, tányér és kanál,
lélek és leltár, szó és félelem,
hogy amit kimondok, nincs már velem.

Jó szám az egy: fő, gerinc, becsület,
kívánság, anyanyelv, horog,
medence, sír. Csillag, szarvas,
nyereg, korona, feszület. Lépés
lépésre jő. A test sokat kibír.

Aztán magyar igazság: atya, ³ú
és szent. Körülkerített házad,
benne a nyugalom. Váltás ruha,
megváltás, törzsök és persze
törzsek. Törek, törettetés, törődés,




