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BEFEJEZETLEN

A megkönnyülés, az irtózatos 
sóhajtás, a lélegzetvétel 
mámora: Van!

Rí, nyivog, 
pici, az enyém.
Az a bátortalan mozdulat, az 
első pillantásé, lucskos fejére 
csók. Csúf, vöröske lény. 
Gyönyörű, igazi!

Aztán a kereső száj, medúza-kör, 
karomban kincs, mellemben fájdalom. 
Az a  szokatlan kisfiú.
Hang. Vékony láb. Cincérzokogás.

A többi szűkölés,
rohanó lábak, cementes pádimentom; 
van ilyen?, felcsapódó 
fodor, kavics, azúr egek, 
tarajos félelem. Hullámsörény 
nyalja a partot, beomlik.
Sötétül a tenger, a szem. Össze
húzva a vitorlák, feszes haj, 
jó l fésült asszony, fékezett sorvadás.
A papírlapok megtelnek vízzel, 
a m últ vegyes lekvárral; malacpörkölt, 
délutáni napfény a bútorokon, közöttük 
vártam Őt.

Vélem volt, egyetlenegyszer, 
a világ királya.

Ahasvérus nyara. Kezemben 
kagylók, víz, homok, 
hideg esztendők, felfordult csónak, 

a makogás
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Az ű r  született meg, 
pehelysúlyú hiány.
Két karom on ott a test nyoma. 
Ölelést formázok, ringatást. 
Fölfeszültem e vázra.

Pirosló vágtában 
a  szélnek eresztett asszony.

METSZÉSPONT

Tágra tá rt rózsa az asztalon.
Bíbor, vidor. Szavak 
röppennek át a nehéz, 
helikopter- és páratelt 
égbolt alatt. Zizeg az asztalkendő 
a térdeken.

Péter-Pál napja. Aratás kezdete. 
Ü lünk tíz év után.
Mozdulatlan a kéz az asztalon. 
Dombtető ez a beszélgetés.
Pihenő.
A hármas út előtt ölelkeznek a  társak. 
A rózsa nem  figyel. Virágzik.

LEGYÉL

Az óceánba öntött mozdulat.
Alakját vesztett, felforrt lázadás. 
Kukoricacsőről a nevetés 
szemenként, lágyan pattan el a más
fajta ragyogás, sziklák élein.



1680 •  Glauziusz Tamás: Phoenix és Lófarok

Ne hazudj. Sirályok lépdelnek 
aprón, sietőn. Oldalazz, felrepül.
Halrajok morajlanak, aránylanak 
nyelveden, sót tanulsz tengerül.

A platánfák alatt árnyék fűj, mély kívánság, 
zöld és száraz, rézsűt villogó fodor. 
Levágott szárny a  széllel haldokol.
Melléd sodor iszonyú szomjúság.

NOVELLAPÁLYÁZAT

Glauziusz Tamás

PHOENIX ÉS LÓFAROK

A fordítónő azon a hajnalon színes álmot látott. Dús, élénk színekkel álmodott, és 
örült, m ert tudta, milyen ritka dolog ez. Égszínkék, fűzöld, lobogó piros, mind-mind 
o tt tornásztak az álmában, m int valami szomjas akvarellen, melynek ráadásul ő a fes
tője. De jó  is szomjasnak lenni!

Idegen ország ismeretlen hegyi városában já rt, nyáron. Fölötte a nagy és frissen 
nyitott égbolt, s ő hazafelé tart talán. Az ú t emelkedik, itt m ár nyaralóházak sorakoz
nak a szélén, kő- és faházak vegyesen, de nem  szanaszét összevisszaságban és találom
ra: csinos, természetes rendben. Szűrt napfényben m ent, árnyékon haladt át. Lombok 
védték a hőségtől. A táj lassan otthonossá vált, az erős színek elcsendesedtek, ideje 
tám adt nézelődni. Hogy idegenben van, a m egnőtt távlatok is mutatták. Egy kanya
rulatnál a lombok közül kilátás nyílt a lenti városra. Jó l megnézte magának, m int aki 
m ár nem  türelmetlen. Szabályosan lélegzett, felnőttként. A város nem  nőtt óriásra, 
vidékiesnek látszott, megbízhatónak. Folyója is volt, szigetekkel, pálmákkal, narancs
fákkal.

A fordítónő farm ert viselt, csomagja nem  volt, csak válltáskája: valahol erre  lakik. 
HO TEL PHOENIX -  látta m ost meg a  feliratot. Fából épült egyemeletes penzió. „Itt 
lakom” -  gondolta elégedetten, s m ár nem  dobogott a szíve. Úgy érezte, majdnem 
magától értetődő, hogy itt él, ebben a városban. Fenyőfák álltak a  szálló előtt. Semmi 
sem mozdult; kissé távolabbról hallatszott csak a forgalom zaja, ahogy az ú t lekanya
rodo tt a város felé.

Tétován egy szürke autó közeledett.
„Bitté” -  m ondta valaki - ,  „legyen szíves...”


