
egyazon tüdôben,
mint két felhô,
mikor együtt takarják a holdat.

Vonulj el

Vonulj el a sivatagba,
már csak ez az út maradt,
figyeld azt, ami a növényzetbôl él ott,
figyeld, amíg él.

Vonulj el egy ismeretlen városba,
nézz bele a szembejövôk minden arcába,
nézd magad bennük, a port és agyagot,
amelybôl megformálták egykor ôket.

Vonulj el egy olyan álomba, melyben még nem jártál,
változz át, ahányszor csak lehet, büntetlenül,
aztán halj meg, változatos halálnemekkel,
nézd végig magad mindegyikben, szûnj meg, ez a büntetésed.

JÁSZ ATTILA

(egyedül)

Álmomban meghaltam, egy lift-
fülkébe zárva zuhantam lefelé,

miközben dôlt össze a torony-
ház, vagyis szálloda, külföldön,

ahol épp akkor éltem, de még-
se haltam meg teljesen, csak egy 

kicsit, amikor szétnyílt a fal a 
földhöz közel, és valahogy ki-

ugrottam, így nem haltam meg, 
pedig felkészültem rá, hogy egy 

liftaknán keresztül jussak oda, 
amit megérdemlek szerintem,24



de nem féltem, csak egy gyors 
imát elmormoltam a biztonság

kedvéért, és kíváncsian vártam, 
indul-e a filmvetítés visszafelé,

vagy mi lesz velem most, de nem 
ébredtem fel, éltem tovább az éle-

tet, egy idegen ország ismeretlen 
városában, túlélôként, egyedül.

(valaki)
Nincs is jobb a hajnali zápornál,

nem lágy és fényes, de szükséges,
nem hallod persze, mert épp el-

aludtál, mélyen, végre lehûlt a

levegô, kicsapódott a feszültség,
mintha valaki az ajtó elôtt állna,

de nem kopog, az esô hangja az, 
csak áll mozdulatlanul, de nem

engedem be, mert mélyen alszom, 
reggel már nincs sehol, de minden

csupa víz körülöttem, úgy tûnik,
reggelre beázott az álomlakásom.

(párhuzamos)
A vonatablakban meghatározott 

idejû emlékképek rohangálnak 
mellettem, mintha semmi közöm

se lenne hozzá, egyhelyben tar-

tózkodom, miközben párhuzamos 
síneken futnak az álomszerû képek,

egymásba kapcsolódva, az idôbôl 
kiszorítva minden racionalitást,

a fölös egót, így végre egy rövid 
ideig megleszek nélküle, szabadon 

szárnyalhatok, a sínek mellett pél-
dául, behunyt szemmel, fel, alá. 25


