
°gû hÀzban vizesd¢zsÀba fÃltam.
Az ¡tk´zetben otthagytam a lÀbam.
Zsarnok anyÀm Àrny¢kÀban fakultam.
DisznÂk faltak f´l egy parasztudvar porÀban.

Mindig sürübb s´t¢tekbe fÃrÂdtam.
Eg¢sz az idû perem¢ig estem
ä mintha vonatbÂl ¢jjel, nem lÀttam mÀr, csak szÂrtan
derengû l¢tezûket, de m¢g ott is kerestem

a c¢lt, okot vagy bünt, ami miatt, de v¢g¡l
ott sem volt semmi, csak valami fal.
Azon tÃl csak a semmi, azon innen a k¢k ür
lassan ki¢gû csillagaival.

TakÀcs Zsuzsa

K°T SZíNHELY

Egy r¢gi tornateremben

LÀnyra Ágy lÀny nem mosolyoghat, tudja,
felkavar büv´s mosolyÀval, m¢gis:
n¢z kitartÂan szerelemmel. çllunk
f´lsorakozva

egy homÀlyos tornateremben ´tven-
´tben (k¢t ¢s f¢l ezer ¢ve; most is).
Szenved¢ly ÃtjÀt vakon Ágy kereste,
sz´kve tilosba:

elk´sz´nt¡nk mÀr, kikÁs¢rt, a l¢pcsû-
fordulÂban hirtelen elszÀnt mozdu-
lattal Àllta el utamat, mellemre
rÀhajÁtotta

vÀratlan csÂkjÀt (a virÀgos blÃzra).
àNem leszek t´bb¢ szabadÊ ä ezt dobolta,
àmegjel´lt engem!Ê ä riadÂzta v¢rem.
ýsz fele jÀrt mÀr.
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ºnnep¢lyes perc, gyerek¢vek v¢ge,
hirtelen sÁpszÂ, hegedü, harangok.
à°lj mer¢szen!Ê ä zeng valamennyi. Labda
szÀll a magasban.

Egy f¡rdûkabinban

Egy f¡rdûkabinban, ahol a sz¢nsavas
f¡rdû mÀr k¢szen Àllt, ¢s a seszÁnü
gyÃrÂ is k¢szen, hogy v¢gigfuttassa

combjÀn, gerinc¢n, vÀllÀn ¢s nyakÀn
erûs tenyer¢t ¢s tÁz t´mpe ujjÀt,
fekszik a lepedûre tett k¢k f¡rdûk´penyen

nem t´rûdve azzal, hogyan hajol f´l¢,
hogy munkadarabnak n¢zi, vagy ¢lû nûi
testnek, behunyt szemmel a mozdulatoknak

Àtadja magÀt, ¢s az elmÃlt negyven ¢v
¢rint¢seinek gy´ng¢ds¢g¢re gondol;
¢s lÀng borÁtja el rejtett arcÀt.

Kis JÀnos

EGY R°GI K°RD°S IDýSZERþS°GE* (I)

A k¢rd¢s
1. àLehets¢ges-e az igazsÀgig kereszt¡lhazudni magunkat?Ê A Dosztojevszkijtûl k´lcs´nz´tt
fordulattal a forradalmi politika erk´lcsi dilemmÀjÀt akarta megvilÀgÁtani a fiatal Lu-
kÀcs Gy´rgy. A forradalmÀr, Árja LukÀcs, tagadja a fennÀllÂ vilÀgrend morÀlis l¢tjogo-
sultsÀgÀt; szÀmÀra a k¢szen talÀlt normÀk uralma puszta t¢ny ä csak taktikailag kell
szÀmolnia vel¡k. TÃll¢phet rajtuk, mert egy magasabb erk´lcsi rendben hisz, melynek
uralkodÂ elvei a szeretet s az egy¢nis¢g tisztelet¢n alapulÂ k´z´ss¢g. Csakhogy ¢ppen
mert a valÂ vilÀg rendj¢tûl idegenek, ezek az elvek nem ¡ltethetûk Àt a valÂsÀgba a
nekik megfelelû cselekv¢s Àltal: a szeretet hirdet¢se nem vezet el a szeretet birodal-

* E cikk nyitÂ ¢s zÀrÂ szakaszai eredetileg a heti Besz¢lû 1994. Àprilis 28-i szÀmÀban jelentek meg vÀlaszul
Petri Gy´rgy àk´ltûi k¢rd¢sÊ-¢re. A kezdetet a v¢ggel ´sszek´tû fejteget¢sek kidolgozÀsa k¢sûbbre maradt.
K´sz´nettel tartozom Csaba IvÀnnak, Csontos LÀszlÂnak ¢s TÂka GÀbornak az ¢rvel¢s tisztÀbat¢tel¢hez
nyÃjtott segÁts¢g¡k¢rt.
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