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Egy másik tárlat 

Tán azért vettük észre azt a különös képet, 
mert egyedül maradtunk a galériában, 
nem tartozott a kiállításhoz, nem ügyelt 
ránk a teremõr, csak kötötte a sálat egy 
mindenkori télre, mi meg hosszan csodáltuk, 
a május remekmûve hogyan uralja el a 
benti mûvi látványt, hogyan csillámlik 
a képtár Dunára nézõ emeletén a víz 
a láthatatlan mélybõl, s ahogy a Várhegy 
királyi kertje átvetõdik meredek zöldben, 
sápadt csigaház-sárga oszlopokkal, toronnyal, 
s telekáprázik mindent túlzsúfolt látomással, 
melyben a való világ és a mûalkotások 
tükrözõdnek az ablak visszfényén áttûnõben, 
s középen közelítõ tartásban, takarásban 
mi vagyunk együtt álló, egymásból látszó formák, 
kiket az Isten is befejezett mûvének 
vélhetne eltûnõben, megjegyezvén, igen jó. 
 
Tudtam, amit a mennyei szenvedély rendez, 
nincs köze ahhoz az alkonyi zárórának, 
hiába tessékelne tovább az öregasszony, 
örökkévaló tárlat nyílik emlékeinkbõl, 
bensõ világításban függnek az átélt képek, 
úgy éljük közös sorsunk idõkön túli nyugalomban, 
mai, tegnapi, holnapi esõben, havazásban, 
nagy világutazások azúr álmába feledkezve, 
és nem fontos, miféle kínok következtében, 
micsoda boldogság árán jutottunk át idáig, 
s hogy milyen hiú önzés mámoros árvasága 
tûzte ki erkélyünkre ingem fekete lobogónak, 
mért gyötörnénk szívünket szorongató teherrel, 
hiszen te dobogsz bennem, én lélegzem belõled, 
csak az a fontos, amit hûségünk megvalósít, 
nemcsak az ágy, az asztal, a páros szép szokások 
gesztusai vetülnek egymásba múlhatatlan, 



még a fölívelõ, elszálló mozdulatunk is, 
mellyel a hóvirágot szedtük jegyes csokorba, 
megrajzolja arcunkat bizalmas vonalakkal. 

Szabad tûz kihunyó sziporkái 

Nem szerettem soha a szalonnasütést, 
de csak ma éjjel ijedtem meg a szertartástól, 
mikor egy öregedõ társaságban hivatalos 
lettem az évente ismétlõdõ összejövetelre, 
hasonlított az érettségi találkozókhoz, 
lehetett volna nyugdíjas kollégák, 
katonatársak zártkörû rendezvénye, 
most is akadt egy lelkes, valamilyen 
hajdani felelõs, vendéglátónak, tudta, 
akire egyszer sor kerül, óvakodjon 
változtatni a megrögzött szokáson, 
rajtam kívül mindenki otthonos lehetett, 
 
nekem se kellett erõlködni, hamar 
hozzájuk hasonultam, mint közeli nemzedékbõl 
való, hiszen én sem akarok gondolni a múló 
idõre, hasonló kellékek között, melyekhez 
nyáreste szükségeltetik, tûzálló tisztás 
síkja a pince és szõlõ között, 
vad, baglyos hegytetõ, idõtlen rejtelem, 
hogy észre ne vegyük, melyik évben vagyunk, 
s nem is kell rágondolni, ha ugyanolyan szalonnát 
tûzünk ugyanolyan somfavesszõbõl hegyezett 
nyársra, eszünkbe sem jut, tavaly, jövõre 
vagy éppen negyven évvel elõbb, 
talán az õsember korában játszódik ez a 
kései este, netán a tûz elrablása után, 
vagy éppen pásztor- vagy tábortûznél múlatjuk 
az idõt, juhászelõdök, világháborús katonák, 
akik most ezredvégi nõk és férfiak, 
hamubasült pogácsával érkezvén a mesékbõl, 
minden láng emiatt ugyanaz, amint egymásba 
sül a szalonna és a vöröshagyma karikája, 
szegénység múlhatatlan íze járja át a kenyeret, 
és az egész világhoz pincehideg tokaji társul, 
állandóság rítusa az anekdotákban, 



 
a körbejáró nóta dallamából 
itt érthetõ csupán az elfelejtett üzenet, 
most még a nagymama-feleségek sem zavarhatnak, 
vénülhet saját árnyéka ölében gyermeteggé, 
nem kell szégyellni, magyarázni a kialudt 
viszonyok föléledését, a lángok eleven 
tükrében a legelsõ tangót, mintha csupán 
a szalonnabõrkék csillagszóróit néznék, 
pedig a legfeketébb sötétnek támaszkodunk, 
parazsak hamva szunnyad elõttünk, 
míg a kihunyó sziporkák égnek tovább 
valahol távol, szemünkben és a csillagokban. 

 

 

 


