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nem akart telni

kérdeztemmagamat
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ellenőriztemmagamat
hogyjólbevagyok-ezárva

kérdeztemmagamat
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deazidő
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jólbevoltzárva
ésénisjólbevoltamzárva
magamellenőriztemmagamat

a temetőben jó

adöblingitemetőbenjó
adöblingitemetőbejó
melegenfelkellöltözni
atemetőmagaaművészet

Döblingmagaatemető
aművészetmagaatemető
jómelegenfelkellöltözni
hogyhaatemetőbeigyekszünk

Döblingetfelkellöltöztetni
jómelegen
hogyhaadöblingi
temetőbeigyekszik

dehaadöblingitemető
Döblingbeigyekszik
lekellvetkőznie
ésezmagaaművészet

a temetések

azemberekazért
járnaktemetésekre
hogymegfázzanak
lebetegedjenek
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azt kérdezi

néziabarokkangyalt
alépcsőfeljárónál
ésaztkérdezi
makialatrinaszolgálatos?

néziabarokklatrinát
alépcsőfeljárónálaszolgálatos
ésaztkérdezi
makiazangyal?

nézialépcsőfeljárót
alatrinaszolgálatosangyal
ésaztkérdezi
makiabarokk?

néziabarokkangyalt
alatrinaszolgálatos
ésaztkérdezi
makialépcsőfeljáró?

azt mondom

mindennapaztmondom
magamnak
nekemabszolút
hallásomvanmindennap

mindennapeztmondom
magamnak
abszolúteezt
hogynekemhallásomvan

aztmondomén
amindennapoknak
nekemabszolúthallásomvan
nekemmagamnak

azemberekazért
fáznakmeg
hogytemetésekre
járhassanak

éslebetegedhessenek

azemberekazért
fáznakmeg
hogyatemetéseken
lebeghessenek
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megfázhassanak
lebetegedhessenek

ésvégremeghalhassanak

az ablakot kinyitja

kinyitjaazablakot
afenyőágakranyílóablakot
hallgatjaafenyőágakat

kinyitjaazablakot
kinyitjaavízrenézőablakot
éshallgatjaavizet

kinyitjaazablakot
azerdőrenézőablakot
hallgatjaazerdőt

kinyitjaazablakot
aszakadékranyílóablakot
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aztmondomén
azabszolútmindennapoknak
hogynekemhallásomvan
mindennapvanhallásom

mindennapaztmondom
ahallásomnak
hogynekemmindig
abszolútmindennapvan

ha mondok valamit

hamondokvalamit
nemértikamitmondok
hanemmondokvalamit
nemértikamitnemmondok

ezekavégtelenülunalmasesték
mondtam
ezekazíztelenízléstelenvacsorák
mondtam

ezekazélvezhetetlenlőrék
mondtam
ezekanehézkestársalgások
mondtam

denemhallottákmeg
amitmondtam
nemértettékmeg
amitmondtam

nemmondtamhogyszenvedélyes
tönkretevőkmunkálkodnakitt
kíméletlenzsákolók
vagyiskizsákmányolók

nemmondtamhogymintha
aközéppontbanagyomorállna
ésaztsemmondtam
hogyafejetkikapcsoltákteljesen

denemhallottákmeg
amitnemmondtam
nemértettékmeg
amitnemmondtam

mondtam
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akalaptű
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nagyjából itt 
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(megmutatjaabotjával)
nemazértvagyunkitt
hogyszívességettegyünk
akalaptűnek

pedighaidejébenkalapozunk
ésrendbenmennekadolgok
hamarmegtelikakassza
ésfutjakalaptűre

akalaptűmögött
aparavánlátható
nagyjából itt
(megmutatjaabotjával)

ezittakassza
ezmegittaparaván
akalaptűpedig
nemesikmesszeakalapjától
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Lokodi Imre

Milyen is egy szürke gém?

Hírlik, kivágják a nagy égerfát, Raffai úr égerfáját, ahol a folyó széles 
ívben megkerüli a legelőt. Megül rajta száz, ezer varjú, ha leszállt az est, 
fürtökben lógnak, egyáltalán nem rebbentek fel, amikor filmeseket vit-
tem a folyópartra forgatni valami készülő mesefilmhez. Nem is értem, a 
folyónak minek megkerülni a legelőt, az ár levághatná a partokat, vehetné 
egyenesbe, nincs, ami elébe állhatna, kivéve Raffai úr égerfájának vaskos 
gyökereit. De nem, valamiért nem teszi, inkább lustán nagy félkörívet raj-
zol a televénybe, hord ide jócskán kavicsot és uszadékot a havasról, több-
nyire fenyőgallyat hord, elhozza a rönk- és fűrésztelepek szennyesét. Őszi 
és tavaszi nagy vizek után fuvarosok hetekig bányásszák a kavicsot, 
cigány asszonyok jó háttal kötnek uszadékból, cipekednek lefelé a berke-
ken, csecsszopó kölykök lógnak a keblükön, lepisilik anyjuk köldökét, a 
csalánok vörösre égetik lábszárukat, azt gondolnám, ilyen lehet az asszony-
kín. A fuvarosok nagy aknákat hagynak maguk után, meggyűlik bennük 
hét kövön, hetvenhét kövön felszivárgó folyóvíz, tiszta, mint a belenéző ég. 
A fuvarosok öblös lapáttal merik fel, isznak a kútba feküdt felhőkből 
hűvös kortyokat, köszörülik a torkukat, bepárásodik a szemük, üvegpo-
hárszemük van, nyáron ide járnak a leányok fürdőbugyit öblíteni, fürdő-
zések idején, szépen eltakarja őket a magasra nőtt vízparti hosszú fű, sás, 
és katángkóró, békében elvan a fauna, benne a vörös róka szeme 
vérmesedik, ha látja maga fölött elhúzni a szürke gémet, mindig elrepül 
valaholi szállására. A madár nagy imbolygó árnyékot vet a folyóra, a köly-
kök a vadzabosból lesik meg a meztelen lányokat, már csak olyan ez a 
meddő rozsnok, hogy több benne a léha, mag nélküli szalmaszál: csak 
zizeg, mintha a szél fújná, ha nem is. 

Emlékezetes hely nekem, nincs sok dolgom, elmegyek a fától elköszönni.
Emlékszel még Zére, kérdezem a fától, még ott áll a lábán, de a favágók 

minden percben jöhetnek a láncfűrésszel. Öles, masszív fa, nem is tudom, 
mi lesz vele, ha csak nem az, hogy a folyóba dől, amelyre most még szépen, 
békésen ráhajol és eljövendő nyarakról ábrándozik, majd gátat vet, begyűl 
az apró hal, a márnák nem, a márnák a súgókon maradnak, vagy elhúz-
nak felfelé. Nem is tudom, hogy lett ilyen görbe fa, holott az éger nem szo-
kott meggörbülni, mint parasztasszony a földeken. Általában egyenesen 
tör felfelé a vízpartokon, valahogy nem száll rá a dögkert felől közelítő réti 
sas, kifejezetten a varjak komor éjszakai szálláshelye csak. Itt láttam Zét 
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