
IV. „A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETEI”

Korpa Tamás

Metapillanat (2.)
– eltiltott, veterán játékosok és stadionok emlékére –

1.

egy korlát-sort, libeg� transzparenst
– melyet már töröltek az állományból –
most tapintatos fegyelemmel felismer.
minden sípszó, fütty után újraindul a rendszer
(tudja, bár régen járt itt) és könnyen
kielemezhet�: halmaz például a pálya,
amit a tudat utasít a szörny� geometriára,
sok irányított szakasz, vonal, félkör között
elvész, hogy a csatár dugóban koccant, ütközött
reggel, hogy a kapus brazil és még éppen n�tlen,
hogy a lelátó él� organizmus:
félig állat, félig egy tetovált öreg isten
m�ve, és hetenként cserél�dik, mint a pálya
talajába ágyazott f�tábla. – félig állat, félig növény,
megindul a halk szivárgás a gyepb�l,
az edz�központ üres, és hiányzik,
mert nincs ez a költemény.

2.

észrevetted? megváltozik a pálya
identitása (mint az irányt� egy
kitartott szerpentinre érve)
negyvenöt perc alatt az ellentétére
fordul épp, minden térfélcsere, kaució során.
mást látsz, más a korábban azonosított irány,
a pálya másik fele, nemcsak
bizonytalan zóna, puszta tükrözés.
két kör nyílik lassú szirmokat bontva
a középkezdés után, két komfortos centrum.
te tudod, melyikben vagy és melyik a másik?
lelátón ül a technikai stáb, magyarázó öreg nácik,
egymás szavába vág lebeg� sorfal és kapus.
újra megpróbálnád. érzed már. lendül a láb,
leveg�t hasít a lövés, a combon lecsúszott, a talpon át.
aztán hazamész – itt sem voltál – átaludni a délutánt.



Hajókatalógus

„Nem szól, csak néz rám az öreg, közben piszkálja Isten-szakállát. Hát 

– kezdem, aztán el is akadok. Hát, igen. Minden mai szó hitelét vesztet-

te – jövök rá. És rájövök, hogy mindez a sok kis küldetés, mint az utak 

Rómába, egy irányba futnak.” (Lang Ádám)

„Mi ebb�l a tanulság? Az, hogy amikor az embernek megjelenik az an-

gyal, rájön, hogy az egy behavazott feny�csemete, és megy tovább a 

butaság, a tehetetlenség által megszabott úton, de az angyal akkor is 

vigyáz rá, azért jelent meg.” (Vida Gábor)

„Az angyalok, tudjuk, soha nem változnak. De az „id� angyala”, amir�l a 

Mózes II. beszél, talán mégiscsak, és ez arra sarkall, hogy az átalakuló (épp 

elmúló, éppen formálódó) id�ben vizsgáljuk magunkat.” (Bánki Éva)

„A tél hidege vesz körül, a megfellebbezhetetlen hideg. Hidegség van 

a törvény házában, oltári hideg. Ott lakom, most néhány percig állok 

mozdulatlan. Ez a törvény leghidegebb pillanata.” (Borbély András)

„Miért kell Akhilleusznak pajzs? Azért, hogy arra emlékeztesse, amit át 

kell élnie. Élete ugyanabban a horizontban értelmezhet�, mint minden 

más halandóé: egy ideig � hordozza a pajzsot, de végül a pajzson fogják 

�t hordozni.” (Kránicz Gábor)

„Pet�fi  csatában halt meg. Amikor a hadrend felbomlott és a sereg 

megmaradt része hanyatt-homlok menekült a közeli Csendes-óceán 

felé, � szembefordult üldöz�ivel, a szovjet tengerészgyalogosokkal, 

hátát egy akácfának vetette, és egy szál kardjával utolsó leheletéig 

küzdött.” (Havasi Attila)
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