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Lászlóffy Csaba
Ennyi a lét?

Kint és bent
Nem mindenki boldog, kit anya szült,
kint nehezebb kitölteni az űrt.

Zsoltárváltozatok öröklétre

Válaszd ki közülük
a hozzád legjobban

illőt – a nyughatatlant, a honvágyba
beleőrülő hazátlant, a fütyörészve se-
hova-ballagót; vagy a szóvirágutálatában
üzenni képtelent. Már csak a sugallat.

Ám ha csak sugallat, milyen üzenet lehet?

Özönlik a selejt
Önkezemmel még megtehetnék

ezt-azt… Füst Milán, a „bűnös, bús kalandor”,
ha nem bírta, ha nagyon muszáj volt, a bántások
elől baráti körbe menekült. És midőn már elmúlt
a szerelem emléke s kétségbeesett testét az alvó
végtelenre bízta, önfejű magányába vonult vissza.

Önfejeddel még hagyján. De önkezeddel mire mehetsz?

2007. március 17.
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Porcikák esélye

Áthajolsz a mohazöld bizakodásba, az arany-
fövenyű nosztalgiába; őröl a genetikai malom,
termékeny sodrás, ismeretlen szeretkezések,
lotyók, Lillák lebegő lelke, mélybe lehúzó
lelketlensége, egy más/ik/, legendákkal, felhő-
homállyal takarózó világ magzatvízben oldódó, 
elfojtott, elhalt zajai, akár a lelassuló, tisztuló 
folyók üledéke. Az ős mindegy, milyen lehetett:
könyörületes vagy képmutató(!) – fő, hogy erős-
szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.
Lágyékra permetezett ondóharmat s falánk álom-
fantazmagóriák után sejtek, sóhajok tüneményes 
elvegyülése; tajtékos sziklamenedékek mögül vissz-
hangzó génmalom-zakatolás. Ásványi kőzetek, 
földi igazságokat kockáztató, idegrostokra (fel)-
feszített Istenképzet kikövetkeztethetetlen porcikái
– bármely relativitáselméletre rácáfolók. Mégis: 
mint közönséges rókagomba-tenyészet. 

2008. április 6. (Halálod évfordulóján, anyám)
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Elég, ha ketyegő (lerobbant)
csigaházba zárt hangokat követsz? –

A szabad prédának kitett, 
köves 
ősjátszóhely – liget! 
Ahonnan
ördög és múzsa rég kiűzetett.
Fantom-vádakat, vírusálló 
szózatokat is. (Hasonlat-ürülék
zátonyán fuldokolsz – elázott,
ragacsos, szertemálló,
mégis irka-«kövület«! – Ennyi a lét?)

Az alélt szirmok és a sok bürök-
szagú, szárított kutya/eb/-
gubicsokká töpörödött
kacat tán látatlanban is dühöt
váltana ki belőled a holt szentség 
lakatlanná tett szigetén.
(Csak a kétely dagaszt – a rém!)

Bár még fodorháj-tajtékot lát
a képzelet,
s a vízirigót környékező rontás
felett 
a hajléktalanná hígult 
hit hordaléka szédeleg; 

holott 
csak mint összezsugorodott 
zsigerek pengnek a korhatag 
zsilip alatt
a repedt rögök.
 
Egy Mohácsnál, ahol király
veszett s költő szava hörög,
 fojtóbb e szederjes apály –

vadabb, akár 
a bűnmeleg mocsár.

2007. augusztus

A lápon elnémult hangverseny 
avagy  

az árverésen elkelt panoráma*

 * A Karácsony Benő-olvasmánykorszak emlékére
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Nirvána? – nem létező »ügyelet«

„az életet rég felváltotta valami más”
(Báthori Csaba)

 Balsejtelmek. Ami még megfékezheti
– nem a járványt, csak a megperzselődött
magány hangulatait, a lappangó láz rőzse-
tüzeit. Kéklő vakütések: a böjtös fogyatkozás,
a belső aszály (mint középkori díszlet) láttán 
gyanút fogsz. Toronymagasból fényzubogás,
vagy pusztító lavina? A pótlék, ami még
formálisan kitölthet valahol valamit. Angol-
kóros árnyék, vaktában egyensúlyozó, a 
papíron. Irgalmas hazudozás szurdokai. El-
merülsz a csábításban, képzelegve; vagy 
a rontás zuhataga befed örökre. A fej, a 
nyak, a váll, a hajlatok rejtélyes rángásai, 
mind nagyobb kockázattal lendülsz ki az 
ismeretlenbe. Részvétet, persze, ne várj.
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Életünk (át)iratai

„széthull
a világ nincs mód befejezni”

(András Sándor)

Nem elveszni a fennben a lennben 
inkább elkeveredni-simulni úgy hogy 
eltűnnek a kockák a rácsok a szögletek
a cikornyák az éles felületek a csúcsok 
is (a zűrös közérzet űrtartalma persze 
lehúzza a legszebb ideát a legtündéribb 
ideált is még ha csak batiszt
ruha vagy kötényke van is rajta)

szépecskén fölém ereszkedsz vagy alám
zuhansz himbálózó szerelem gyümölcse
és mihelyt álomba szenderülsz milyen
ártatlanul teszed – kifordult kékeres 
csukló s te ezernyi törmelékből össze-
ragasztott korondikancsó-mulandóság 

már sehol kényszerképzet csak a körül-
bástyázott tökélyt lehet lerombolni és
a képzelgések cirádáival felékesített 
romot ha káprázat műremekévé vált.

(Május 9. – A magyar nyelv napján)
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Szabó Bogár Imre
Sötét sikolyok

Sötét sikolyok jégszilánkjai
verik a téli erdőt.

Káromkodások őrült varjai
cikáznak a viharral
Üvöltöző tájban.

Beesteledik majd, mire
ideér az Isten.
Árnyékunkat is elveszítjük
akkorára,
nem csak a lelkünket.
Kereshet aztán minket!

Suttogva hazudjuk,
itt vagyunk,
csupán egy köpésre tőle.
Szép, ufó – szemével bámul
rettegő korunk
nagy puskacsövébe.

Kódolt üzenet

Fáj ez az édes
 túlvilági hang,

ahogy átszűrődik a 
ricsajos világon:

 lármán, 
az idő zárójelében vergődő

mocskos muzsikán.

Fáj ez az édes
túlvilági hang.

Fáj, mert tudom: elmúlik egyszer,
s édes, mert sejtem: örök,

örökkön örökké.

Ha akarod, te is hallhatod:
fátyolként lebeg 

kedvesed csacsogása mögött,
 rejtett üzenet.

Fáj ez az édes,
kódolt üzenet.
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A nagy folyam felé
Ősz a szekéren.

Ahogy zötyög a nagy folyam felé.
Vajon mit akar majd a gátakon túl

az ártéri erdőben?

Vajon mit akar majd 
a lovakkal, a szekérrel?

S mi lesz a szekérderékban heverő,
álmodó gyerekkel?

Mire odaér, persze, hogy
lehullnak már a sárga nappalok,
s beterítik a fényes ártéri tócsák

 égre nyíló, okos szemeit!

Csontos fák megritkult lombjai alatt
döcöghet göröngyös, úttalan utakon,

ónos pocsolyákon át,
amíg a hatalmas folyamhoz nem ér..

Itt aztán végképp vége az útnak.
Jobb, ha le sem száll a rozoga szekérről.
Onnan is belenézhet a roppant tükörbe.

De mi lesz akkor majd a gyerekkel,
de mi lesz akkor majd a lovakkal?
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