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HORGAS BÉLA

Idókarambol

Valamikor szappanszagú nyakához térni,

futni pofonjai zajától, szélvédo szoknyája
miJgé sáncol6dnijó volt s lehetett; mikor?
már nem úgy tudható, mint a tegnapi vizespohár
hallgatása a kút káváján, megbfzhatóan áradt;
mégis, e sávok értelme kérgesebb formákban
atkiJzik most elo a szarkeség sikálta peremról,
honnan amúgy is lebillen minden, elnyeli a cet.

Még él, mert mi mást mondhatnék az apám kezének
hiányától évek óta sallyedó kertben, kiszáradt
fenyok lándzsái klJzt, miJglJtte lépegetve, a meg-
megtántorodó testre és a dementáció talpa alól
kitaremkedó szellemfoszlányokra, ahogy idalt képek
pattogzó fényébe vonnak: alank az omM házban és
ó pénzt tukmál rám, most hozta a postás, vedd el,
vagy autóban utazom vele, kényszeru Peer Gynt-e?
nem! de mi mást, mert még ez már, idókarambol;
az ablak elótt elhibbanó világfilm kockáit egy
templomi fresk6 végftélet-giccsével elkeveri.

Mikor volt, mikor lesz, from, a délutáni nap
árnyat vet papfromra, szófogja be vagy csak
afesték; szégyen-e, ha egyre áttetszóbb lesz,
zavarosabb, ahogy távolodunk, méz és vakolat,
s hideg bórakkel a kozmikus téglák, kiJzeledank.

Mint
Mint héjatlan létezo,

ki a meleg kockáit tologatja, porba fr,
mint k6sza edény,

ha ebvonftás kiJrlJzéhes ajkain,
mint néma kérdés,

ha papfrmezón alkonyfényt tekercsel,
mint futó hasonlat

egy merev éj faragott oszlopára csavarintva,
mint villamos nyiszorgását
hallgató langyos kavics, ahogy a Bábelt
álmodó óriásdaruk csontlábainak tlJvéból flJltekint.
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A kivénhedt kapusok
Mig fakóra mosott uniformJsát az égbolt
szétteriti, idelenn s{rás itat gyámoltalan
füveket. Sáros a Föld hasa. A Lég fölfuvalkodott
szellemei árnyékra vet6dnek, kivénhedt kapusok;
megveregeti vállukat egy kimondhatatlan tréner
és 61clefutnaJc sántftva, elttlnnek rongyos
jelmezeik az iJltiJz6lc,zuhanyozókfolyosóin:
taps és jatty száll, stadionhi}rdUlések, vérszag;
mint sebes nyelv iJsszezárt szájban, sajognak
a kiszolgált idobol vissza 1wcska tiJrténeteik,
hogy megmagyaráuák... mit? És kinek?
NevetUnk elnéz6en, mintha értenénk; igyekezetUk
heve hideg lábunkat melegiti, holott
a hegyes orral meszelt kapufélfa éMnek zuhanók,
keZUk/cIJy b6rgolyótlan, zizeg6 Urességgel,
azok is, nem mi vagyunk? S minden kitéro oda visz.
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