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Magyar László András

BÛN

Forró unalmat döng a délután.
A ház hüvös homályán alszanak
szülôk, fivérek, oktató hatalmak.
Most nem figyelnek. 

Szíve úgy dobog,
hogy biztos benne, messze hallható.
Lassan, vigyázva kel föl és mezítláb
oson ki hátul. Aztán fent, a kertben
lihegve fut már – napvesszôfutás – 
a fényen át sötét titok felé.

A talpát szúró törs, az égetô nap
jó büntetés, mit bátran kell viselni,
hogy színrôl színre láthasson megint.
 
Elér a fához. Ott a kô. Alatta
fertelmes nyüzsgés, rothaj, szörnyû bûz.
Fehér, lilás-zöld hús, foszlott belek
között nyüvek, nagy, fényes bogarak
zabálják vígan azt, akit megölt.

Ezt tette hát! Vigyorra nyílik ajka,
élet-halál urának kéje rázza,
reszkettetô-iszonytató gyönyör.

De most elég! A kô helyére gördül.
Ô visszatér a házba, visszafekszik.

Orrában sûrü bûnszag. Bûnzamat
zsong torka mélyén. Csöndben ringatózik
mély szégyenének hûs hullámain.
Késôbb elalszik – szájba vett hüvelykkel
szuszogva szunnyad. 

Álmát szörnyü angyal
vigyázza némán. Pallosán a fény
ezüst táncot jár láthatatlanul.



73

Sárándi József: Fabulák • 1137

KAPITÁNY UTCA EGY

Hajnalhomály, foszló verébzsivaj,
ez itt a háztetô alatti erkély,
lenn sárga bokrok, omlatag falak 
között a sínre ezüst fény szemerkél.
Lassanként már a Gellérthegyre látok,
a Várra és a keskeny völgyre, hol
a szürkeségben egy pirosra festett
játékvonat-szerelvény zakatol.
Hûvös van, vasszag, ülök és pipázom,
füstöt nyelek, hozzá forró teát,
lányomra kell itt pár órát vigyáznom,
nehogy szerelme elvágja nyakát,
amint ígérte. Pedig munka várna,
könyvtárbiztonság, könyvillat, a rend,
amit magam köré emeltem annyi évig: 
egyéniségem ez tartotta fent.
Kibillentettek megszokásaimból,
de, jaj nekem, majd visszatérhetek,
nem lesz már szükség bajszos kerberoszra,
folytathatom hát azt az életet,
mit épitettem, minden rendezôdik,
nem nézek többé föntrôl vonatot,
nem hallgatok sínkattogást, verébdalt,
nem látok ködbôl bíborló napot,
saját ágyamban addig alhatok,
míg föl nem kelek vagy meg nem halok.
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Az ember féltében vadnak áll, 
félelme szintén elvadul, 
találat éri? nagy vadász? 
akarna lenni házinyúl.


