
Fehérre fehérrel
A szigeti nagy futókörben

többen elhagyták Bérczi Manót.
Korra idős már, ifju szivében:

Most fizetem meg az egykori jót,
régi időkért most az adót! 

Visszamegy inkább, otthona hol van,
ott leveszi a tornacipőt;

ki se teríti trikóját, meg se mosatja,
visszaidézi azt az időt,
mikor érezte még az erőt. 

Állata épp csak egy degu most.
Elfogy a szufla, se be, se ki.

Mért hogy a múlt szép, s mért zavaros
az, ami van? - Hogy visszaveszik
tőle a díját, azt képzeli! 

Érmeit elveszik, arra riad,
hátha dopping volt, mit tudom én,

és ha a múlt nincs, mondd, mi marad,
hogyha az érmeken nem csillog a fény,
mi marad belőlem még az enyém?

Félve ezüstről lépve aranyra, 
mért vagyok én a múltra hiú?

Maga ír ímélt, „hívja tetemre”,
önnön magára sújt a gyanú:
legyen a pletyka iránya tanú. 

A homlokát fedi fekete árnyék,
a gondja akár egy pörgekalap;

elküldje, amit írt? Egy kicsit vár még,
régi leletre lel ezalatt:
sárga viaszfényt arcszíne kap. 

Az edzők ellenségei voltak!
Egy sportorvost is a nevén nevez.

Hiába! Nem indul a mail, a voltak
ereje hat, rossz címzést jelez:
A bűnös hát nem az... és nem is ez. 

Tán én? — hökken meg Bérczi fehéren,
magamra haragudni nincs esély!

Ide egy vétkest! Hátha megértem,
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a baj mért önnön szívemig ér?
Mindenki szurkol nekem, aki él.

Hulljanak hát a régi barátok!
Sorra lelép a sok dalia:

a haragra mindig van csinált ok,
mért kéne a jóba beomlania?
De bele rendül Bérczi maga. 

Tűnjön az álmok apraja, nagyja,
tűnjön el a múlt, a stadion!

Kiröhögetlen senki se hagyja,
egy régi királyt mindegyik un.
De nézd, ki lép be ott a kapun? 

Ott jön az anyja! A tudat alól.
Benne a lélek, már érzi, rikolt;

benne a szellem, már érzi, dalol,
s nem érez semmit a múltban a folt.
A múltba meredni nagy hiba volt. 

Jöjjön elő most volt szeretője,
egykori sámán, Kun Gabika!

Néz be a múltba, hallgat előre,
arca ragyás lett, az se csoda.
Régi bajokra nincs patika.

Felszökik ím sok elhazudott tett,
gyógyszerek, álmos régi igék:

arca se rezdűl, ám feje reszket,
csak odakap, hol fészkel az ész:
mégis a baj sújt, vészben a vész. 

Kétszeri átok, kétszeri áldás
hallgat el, aztán ezt lihegi:

van, akinek a sport megváltás,
semmibe ég, s minden kiveti!
Hanem nevet én adtam neki. 

Vadul a múltból a szót kiragadja,
eltűnik egy kis varázsige,

dadog és bőg, újra ragozza,
nem marad belőle csak egy nénike.
Majd füst és legvégül semmi se. 

Odabent lefut a zárt utca során,
a bajnok öregedni se szégyell!

Szava halk: Egyszer volt egy irány,
mennyi fölösleges igénnyel,
mint fehérre írni fehérrel! 

855

11_VörösIstván_Fehérre fehérrel_Layout 1  2017.10.13.  11:47  Page 855


