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Prágai Tamás

Szüret falun
sz�l� venyige kacs fürt sz�l� venyige kacs fürt sz�l� venyige ka
ige kacs fürt sz�l� venyige kacs fürt sz�l� venyige kacs fürt sz
ürt sz�l� venyige kacs fürt sz�l� venyige kacs fürt sz�l� venyig

(Weöres Sándor: Tapéta és árnyék)

Rideg, szürke hajnal fú és moccan, a láthatárra fölkapaszkodik,
csikordul, zörren a hidegben
a pajtaajtó, nyikordul, a megd�lt sz�l� már dért�l kopaszodik:
emberke, hová igyekszel?
A korai szél fú, mázsás, sötét szürkéi nehéz sarat tipornak, és
útad elállják: reád fúnak…
Az asztalon egy éles, fényes, szürkén csillanó konyhakés
maradt szemvillanástanúnak.
Az ideges, rideg bikák el�l a sajtárt, emberke, ne félj, ragadd el.
Menni kell, kelni és járni ---
diderg� köd ködmönben moccan, a láthatárra föltámolyog a reggel.
Ha jöhet, ma jön is bármi.
Menni kell a hegyre fel, a lomha, lassú lépt� ember moccan, tör feljebb,
törtet és kapaszkodik ---
a falnak d�l�, présház menti kertben megd�lt a sz�l�, a tüskés szedernek
öreg ága nyugtalankodik.

Ürességed mi tölti fel, hogy egymagad vagy és magadban ért itten a reggel,
üres sajtárok, kád, hordók között,
mint sajtárt nehéz ital, nehéz, tömött ital, tüzes, mámoros fejeddel feledd el:
a vágy távozott, elköltözött.
A korai vágy, a régi kedv, a régi vágy, a korai mámor, a réges-régi jóság.
Minden máshogy lesz mától.
De megmaradt a szigorú, szürke hegy, a talp alatt a láb tiporta, lomha, jó sár,
nem válik el a lábtól…
A vödör és a csizma egyre nehezebb, makacs ember, tiprod a sz�l� közit,
a kézben olló,
a fürtben a forrni készül� fény dereng fel, az éles, csillanó fény, megmutatkozik
a vágy, a forró ---
kezed eleven kaccsát elmetszi, motoz a megd�lt sz�l�n, a keskeny venyigén,
a fürt bíbor
fejét elrablod a t�t�l, megfosztod és kezed eltörli a levelek színén
a füstszín port.
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Ember, honnan a bátorságod, a merszed, hogy a nehéz, sötét fürtöt lemessed?
Miért, hogy ide nem
hallik a hang, a tiltó, az ember lakta völgyb�l, fel a szüke, láb tiporta hegyre ---
hogy gyilkos vagy, a földnek idegen?
Hordod a drága, lédús fürtöt, a telt vödröt a sárban vonszolod, de az üres határ
sajtója nyom,
láb cuppan, az otromba test zötyög, zihál, sarat tiporsz, tüd�d zötyköl� kosár,
nehézkesen hordozod
a rideg, hideg égbolt alatt, tiporsz és tipratol, megfordul napra nap, szorul fejed
fölött a régi, égi prés…
A fürtöt szaggatod, és részesülsz a fürtb�l – tiéd a sz�l�szembe költözött üveg-
golyónyi szenvedés.

A prés alatt, a napra nap csikorduló nehéz, nappal és holddal forduló alatt
magad vagy.
De micsoda moccan, te csontkosár, te zöttyen�, tipródva tébláboló alak,
önmagadban?
Térj be a házba. Izzítsd a vaskányhát. Vastagítsd parazsát, mert fú kint a hideg,
lobogjon lenge t�z a dobban,
ujjad ágbogát, emberke, mondd, a vékony t�znél jobban mi hevítheti fel,
ha lobban bent a dobban?
A gádor mélyén feldereng a pince, el nem ér komor, sötét keményfa hordók sz�k közén
se fagy, se dér ---
A mohó garatra a sz�l�fürtöt öntsd fel – a must kicsodul, színmust a csömögén –,
és fordítsd a prést.
Csurran a fürge must és megpihen: megtelt a hordó, és végre megpihenhet,
a vén hordóba zárva,
a pince mélyén örök titok, misztérium dereng fel – a must a pince mélyén türelemmel
vár az átváltozásra.


