
– Az elôbb azt hittem – mondta Kucu-Kucu –, magadat akarod lepuffantani. Tulaj-
donképpen beleférne, illene hozzád. Felfokozott idegállapotban, a szenvedély csúcs-
pontján sokan kívánják a halált a magadfajták mint beteljesülést. Ismerem az érzést,
de már túl vagyok rajta. Barbár, írástudatlan lettem újra, egy idô óta.

– Nem lelônélek, hanem megfojtanálak – mondtam.
– Meg akarsz érinteni. Férfiszex.
– Nem olyan szép ez. Csak egyszerû gyilkosság lenne.
– Az se rossz. Volt egy páciensem, hogy úgy mondjam. Az legalább hatszor felakasz-

totta magát, mert olyankor elélvezett. Lehet, hogy tartott is tôlünk egy kicsit. Az éle-
tével játszott, de megérte neki. Én meg mindig idejében odaértem. Addig-addig, amíg
egyszer kénytelen voltam figyelmeztetni, legközelebb nem vágom le a kötelérôl. És sé-
táltam is egyet, hajnali fél öttôl hatig, amikor ô általában nyakába tette a hurkot. He-
tedszerre elkéstem tehát. Itt nálunk is ilyesmi történik, és nem csak mi kettônk között.
Mindenki fél, és közben halálosan élvezi.

– Nem ennyire elméleti a dolog – jegyeztem meg. – Egyszerûen a hatalomról van szó.
– Az erôrôl, haver! Ezt odakint – és messzire, a határokon túlra intett – már régen

kitalálták. Power. Erô és hatalom: ugyanegy. Láttál már birkózókat élôben, a szônye-
gen. Ott gyömöszöli, karolja egymást két igazán erôs férfi, benyúlnak egymás lába kö-
zé is, te meg, a nézô, úgy érzed, valami perverz aktus zajlik a szemed elôtt, ahogy ott
csúszkálnak egymás verejtékében. Miközben csak az erejüket akarják kipróbálni, bizo-
nyítani. Nem egymást élvezik, hanem a gyôzelmet. Azt igen! Azt lehet. Te viszont
mindvégig gondolj a három lehetôségre és arra is, hogy mindháromnak egy a vége.

– Jobban kedveltem benned az ostoba rendôrt, mint ezt az okosat – mondtam ne-
ki, közben azonban a képernyôn tartottam a szemem. Az elnök jelent meg rajta, foga-
zatától kikerekedett, mosolygós arccal.

Felállt a sámlira, hogy nagyobbnak lássék – suttogta Kucu-Kucu. – Most már csak ki
kell rúgni alóla.

Suhai Pál

SZAKADÉK

Akárhogy is magyarázod,
közöttük és közötted
szakadék tátong.

S hidat nem verhetsz,
nincs mód, hogy másként,
mint magaddal betöltsed.

Ettôl kezdve életed máslét:
a szakadék közötted tátong.
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EMLÉK

Mint különös szertartásban,
minden este visszaszálltak
a fára, a poros eperfára
a csirkék.
Súlyos termését ilyenkor
alig bírta a fa.
Ágyam mellett, az asztalon,
az árnyak ágain
így gubbasztanak most a költôk:
félálomban, de
az ébrenlét terhével még
Babits, Kosztolányi, Berda, Takáts.

Szabó T. Anna

ZÁRT TÉR

Zárt tér a test. Már foganásom óta.
A sejtek burkot gyártottak maguknak,
lebegve védett keltetô-terükben.
A szilárduló kicsi koponyában
megszületett az Isten.
Vér volt. Azután víz és levegô.
Egy tejszagú test. Tartott, szeretett.
Nem ismertem a fokuszált szemet,
mert álmomban még magam voltam kinn, benn.

A tükörképem nem vált még le rólam,
a tér és a sík nem különbözött.
Két szívdobogás ritmusán feküdtem
fények-árnyékok, hang és csend között.

Enyém volt minden, mert én voltam minden.
A sírás én. A levegô is én.
Egyetlen pontban a végtelen Isten.
Örök élet a félelem helyén.
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De amikor a teremtett megérti,
hogy a tapintás övé, nem a tárgya,
amikor hosszan sír az éjszakában,
és elôször érti meg: hiába,
mikor zuhan, és nem kapja el senki,
mikor hirtelen magára marad –
nem tudja, mihez kezdjen Istenével,
és szûköl, mint a cellában a rab.

IMA A SÖTÉTBEN

1
Ments meg, Uram, a haláltól,
ments meg, Uram, minket,
mentsd meg a külön haláltól
látó szemeinket,
engedd azt a sok szép hangot
füleinkbe jutni,
engedd, engedd menekülô
lábainkat futni.

Ropog, pattog régi házunk,
bennünk már a tûz ég,
közeledik a halálunk,
érezzük a bûzét,
hol ide kap, hol oda csap
ostora a testnek,
élô ürdüng lángnyelvétôl
inaink recsegnek.

Magunk elôl hová fussunk,
nincs szünet a kínban,
aki vak, az vakabb nem lesz,
megértettük, így van,
sötét üreg legmélyérôl
sírva áldunk téged,
egy szál napfényt küldj le értünk
legyôzni a véget.
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2
Halljuk a sírást az égbôl, halljuk a föld alól,
mindenhonnét halljuk a sírást.
Mozgunk és nézünk, mélyet lélegzünk,
nem kiabálunk. Aki futhat, mit panaszolna?
Fülünket önmagunk süketítjük, szemünket elfordítjuk a rossztól.
Még aki segít, az is be van fejbúbig bugyolálva viaszba,
mert nem sírnia kell, csak tartani,
teljes erôbôl fogni a létrát.

És forgás és szaggatás támad a jajgatásban.
Perdül az orsó, tárul a comb,
csecsemôk nyomakodnak a fényre.
Szívdobogás a viharban,
sok kicsi emberi hang,
párkák vágják az égi zsinórt el,
menjetek, hé, lehet élni.

3
Szemük tágra nyitva néznek.
Bôrük tele tapintással.
Fülük tele dobogással.
Orruk tele anyjuk szagával.
Szájuk tele tej ízével.

Helyben vannak, nincs hova futni.
Ôk maguk a bizonyosság.

4
Addig, ameddig.

Jön, jön az ördög, fogja, csavarja, húzza a testet.
Jön, jön a láng, de nem ránt magába,
csak próbál, perzsel.

Addig, ameddig, addig ameddig.

5
Ha úgy hinnénk el az Istent, mint újszülött az anyát.

Hogy soha. Hogy soha.
Hogy soha el ne hagyjon.
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