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Merrecsavarogsz,restaurátor?
Akadnamunkabőven.
Mármajdnemottvagyok,aholsosemleszel–
világtalanjósnőketvárok,
elgyötört,tépettajkakat,
szájpadlásokszédítőmagasát,
senkiháziakat,amputáltlelkeket,
akikkezüket-lábukattördelve
hisznekacsillagokban.

Korcstársulat
Januárközepénújzöldövezet,
lilahagyma–könnyfakasztótavasz,
(szöknipróbálóemlékezet?)
korzó,promenádakonyhaszűksétánya,
azegykorbúskomor,sötétbarna
olajfestékfelettélénktéglafal,
karnyújtásnyiraaprónapocsúdik
domború,tejfehérüvegbúrábazárva,
világítéjjelvagynappal,
kétszázhúszvolttalmegegyfoglalattal.
Ahold,szokásaszerintkereketold
aredőnyszárazcsontvázamögött.
Kelletteznekem?Koraikísértés,
corpusdelicti,bűnökvirradása,
kávézacc-jövő,kártyavetés.

Eznemkastély,nemislakónegyed,
aközelbenegykorkerékbetörtek
kétparasztot,mertfáttettekatűzre.
Nevükmögöttfegyelmezetttömbök,
néhányszoba,szállók,olcsóórabérek,
háziőrizet,sietősaktusok,
közveszélyes,feketepartnerek.
(elemezgetemgroteszktisztaságod,
rágódomrajta,tépem,koptatom,
gyakranátöblítaféktelenzápor,
vacakingcsüngaruhaszárítón.)

Keszthelyi György

Akasztottkabát
Hétvégénmintha
azősiigazságszámai
határoznákmegavalósösszeget.
Süllyedések,emelkedések,
menekvéseksároslábnyomai,
ajtósarkáraakasztottkabát–
megadommagam.

AK–47,
átpasszírozottéletvitel,
hasadófegyverszünetbehulló
fehérgalambok.
Netánmégcogito,
úgytűnik,ergosum.
Legyűralázasrendszabály.

Arculatokháza
Hatóratízperc–alelkiszegények
bennemszunnyadnakkeresztbe-kasul,
ámboldogegyselészen,
mertazénországomnemamennyeké.
Áttekinthetetlen,jutányostélvagyok,
sehovatartozógardrób,vasajtók
mögézárt,oldatlanarculatokháza.

*

Keszthelyi György	(1955,	
Kolozsvár)	költő,	író.	Ver-
set	és	prózát	ír,	grafikai	
munkákat,	olajfestmé-
nyeket	is	készít.	Kötetei:	
két	verseskötet	a	MEK-
en,	Lélekzárka	(kisre-
gény,	Bookart,	2014),	
Lódenes	embermadár	
(versek,	Kriterion,	2015).
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ahonnanegyszerutánadnéztem,
mígegyrecsökkentél,fogyatkoztál
aneonfényben,sötétedésután.
Ezvoltavágyam,amézeshetem,
abetartatlan,megtépázottszabály.
Masemtudokróladjóformánsemmit,
távozásodatismásokjelentették,
csakazafehéréletgép,ahalálosjáték
kísért,mintegykivégzőosztag.

Pocsékegyhelyzet.Pazarló,léhatestben
folytatnianyűgöskezdőmondatot…
levágottkarralnemírhatazember,
aszertelenségtovábbcsonkítása,
ütődöttnyaraktélifagypontjai
fájnak,mintüszkösvégtagok.
Holvoltál,holvagy,temaradandószókép?
Beköltöztélegymásikfolytatásba?
Hiábakérdezek,faggatok,hiába
bámulomaztaziszapospartot,
ahonnanmelegvacsoráttálaltam
afalkábaverődött,apróhalaknak–
nincsenekletisztult,koherensválaszok,
csakszótagokkáhegedtsebhelyekvannak.

Azarándok
Arepedtvályogkemencét
hatalmastrailercipeliátavároson,
sárgakonstrukció,akáregyvillamos.
Akemencérőlvoltaképpennemtudnisemmit.
Szíveakáratelihold,szendereg,
lenvászonterítő,parlagfűésnéhánysatnya
mezeivirág–szerényillendőség–
istenadtaornamentumok
kísérik,mintközönyösgyászhuszárok.
(eziscsakegypallérozottálom,
szemfényvesztés.
Ekképpenveszekbúcsútönmagamtól).

Öregvidékez,nyáladzókutyákkal,
csaknevetnitudokahullaszállítón,
meaculpa–feketeöltönyök–
árvacsavargók,büntetőjogok.
Párkilométernyirenyekergőbégetés,
farkasfalkaloholidőtlentestben.

Ategnapelőttem,aholnapfarzsebemben,
törpefenyőkéntembernőapadon,
korcstársulat,fajtisztapusztaság,
testbeburkolózva–fagyban,hőségben–
mindenemelvész,mindentelhullatok.
Miféleálomképez?Mifélelátomás?
Mindenevőokok,okozatok,
mozgóholttestekaföldigérőégen.

Borostásletargia
-N-

Holvoltál,holnem,ott,ahol
maradnodkellettvolnaméghosszúévekig,
ott,ahonnankiestem,hiányoztam?
Holvoltatok,tékozlópercek,
órák,hónapok,miértszülettek,éltektovább,
mintfélrevezetőútjelzőtáblák
agesztenyefákészakioldalán?
Olyanezaszöveg,mintegygyászbeszéd,
búcsúcsókazelsőkézfogáselőtt.
Nevessetekcsak.Szépkisparódia,
hozsannájaazárnyékosoldalaknak,
melyeknapnaputánbelémsötétednek
estétőlreggelig,deakárfordítvais.
Borostásvagyok,képzetthajléktalan,
beleépültemazidőtlennyomorba,
mindenhétköznapomfeneketlenkatlan,
egyéletévemhetetjelent,akárakutyáknál,
egynegyveneskörteszámomranapsugár,
tepedigúttestvagy,gyalogátkelőhely,
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Szombati István

RAjZOK, ÉLETKÉPEK
Táska a sarokban

Helló, Szilvia! Remélem, akkor is hallasz, ha nincs nálad a mobil, mint 
ahogy én is hallom minden egyes szavad, amikor otthon felejtem a marok-
telefonom. Ha szombat, akkor, tudod, a zene hullámhosszán vidékre röp-
penünk, amíg te otthon a Hattyúk tavában csillogsz, glóriázol. Csak akkor 
csapódsz hozzánk, ugrándozol velünk, ha nem vagytok műsoron. Ilyenkor 
könnyed mozdulattal, játékosan billegsz, felvezetsz bennünket, míg a vége 
felé, mint a West Balkánon, nevetve számolod a feldobált bugyikat. Ha 
hozzánk tudsz csapódni, a bulizás elmarad, fordulunk vissza, vagy egy 
dögös szállodában várjuk a napkeltét.

Most, hogy magam jöttem, mint karó a szélben, recsegek-ropogok, csak 
a szentlélek tart valahogy egyben. Nemrégen tusoltam, hogy tisztuljak 
keveset, s míg a barátaim a kutya harapását szőrével gyógyítják, tolvajként 
osonok, próbálok meglépni, hogy szellőztessek picit. Már csak az a kérdés, 
mit érdemes látni ebben a városban.

A yesterdayt dúdolom. john Lennon intelmeit várom, mint általában, 
ha nem tudsz elkísérni, nem fogod a kezem. Nyilván úgy billegek, mint 
egy sánta kecske. Hiába sürgetem, jöjjön egy villamos, az istennek se csen-
get. Te jártál már Katona fura városában? Bevallom, Szilvi, ha be kéne 
mutatnom, biztos belebuknék. Nagyváradhoz talán csak annyiban hason-
lít, hogy a katolikus templom itt is olyanforma, mint a Szent Lászlóé a 
Sebes-Körös partján. Sárgán futó kígyók erre viszont nem siklanak, 
helyettük négy keréken járó benzingőz ténfereg. Úgy érzem, somolyogsz. 
Lökött vagy, mondanád, megint kiborultál? Nézd meg Kodály házát, vagy 
Katona színházát!

Gondolom, nem „látod”, fellépek egy buszra, bár ebben az órában, akár-
csak otthon, a nyugdíjasok kasztja furikázik. Nem kell lyukasztani, él az 
ingyen bérlet meg a Való Világ, ami a busz-tévén sokkal színesebbnek hat. 
Mit mondhatnék, Szilvi, engem nem zavar. Otthon, mikor tiszta vagyok, 
kocsival mászkálok. Itt meg az a fontos, ha már lejöttünk haknizni, fogjak 
kezet Bánkkal.

Sulisok közt állok, nyilván valami sportversenyre terelik őket, mert 
nem látok táskákat. Bár lenne ülőhely, akárcsak a vének, inkább álldogá-
lok, hátha többet látok a környező világból. A nagyra nőtt kamaszok, dör-
zsölt farmerben, ronaldós pólóban topognak, számolnak, vitáznak: ki 
hányszor verte meg Darth Vadert, Skywalkert netes játékokban. A vének 

Folytatomhátéjfélimisémet,
azaligszentleckevalahogyígyszól:
Bármerrepróbáltszerencséteddig,
amagasztosmiliőkbármelyikpontján,
folytoncsődötmondott,aforrófészekmélyén
csakazabitanghonvágylobogottfolyton-folyvást.
Ebbenazátkozottvályogkemencében
odaégettmárannyidedikált,keltezettérzelem,
idegengalaxis,keletlenszenvedély,
hogyvisszabomlottazökrök,abivalyokközé,
akertalá,portulákmelléépítettemagát,
oda,aholapajta,ajászoltéblábolt
éskegyetlenülüreslettazudvar.
Csaknagyanyónyugszikadiófatövében.

Parázslikbenneahatvankettediknyár,
ahatvankettedikdeformáltősz
édeskésillatúmagzatvize.
Javítgatjaazezerkilencszázötvenötödik
évbenszületett,felsíróképzavart,
amelybőlelegetsenkimegnemérthet.
Bizarrkontrasztok.Egészenmástakart–
frisscipót,kalácsot,higgadtharmóniát,
furcsamódmindenkiatenyerébecsapott,
mindenüzletrögtönmegköttetett…
mégis,minthaszöknénekelőle.
Azótaissüppedésszakadapart,
zizegaparaszt,akárcsakaharaszt,
lihegagebe,utolsókatrúgja,
őpedigfalvánakrendületlenül…

Szombati István	író,	
nyomdász.	Váradon	szü-
letett	és	tanult.	Érettségi	
után	nyomdászként	
ténykedett	a	betűk	vilá-
gában.	Lapokban	közölt.	
Szerepelt	az	Ajtók	c.	pró-
zaantológiában.	Önálló	
kötetét	(A	sikoly)	a	Dacia	
Kiadó	hozta	(1988).	Buda-
pesten	él.


