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MEGHITT MONDAT

Óra nélküled ne múljon, 
vérem talpfára ne hulljon, 
valaki kell, hogy őrizzen, 
ha ág roppan, ha nád zizzen:
Rád gondoltam,

mert nincs Isten.

TÜCSKÖK TITKA

Egyetlen hangot, 
egy árva hangot húztok! 
Mégsem unalmas.
Lehet egy hang is dallam? 
Igen, ha halhatadan.

Schein Gábor

NÉGYKEZES

Ezt a négykezest ugyanígy lehetne 
még tovább nyűni, de minek. Mi ketten 
ezt már nem adhatjuk elő úgy, hogy ne 

hallja ki senki,

hány kéz is játszik. Az ujjak „őrült 
tánca” -  Ismét félreütés! -  nekem nem 
nyújt valódi élvezetet. Nem is kell 

zongorajáték,

hogyha így szól csak, ha nem olvad eggyé 
kéz és billentyű. Gyakorolni persze 
még van mód. Most kezdjük el újra egy szép, 

egyszerű dallal!



1858 •  Kornis Mihály: Napkönyv (Invokáció)

KÁRTYAJÁTÉK

Megszokott mondatok. 
Ismétlődnek, ismétlődnek. 
Hárman üljük körül az asztalt. 
Itt őszök és nyarak, 
itt egyforma elosztás.

Kornis Mihály

NAPKÖNYV (INVOKÁCIÓ)

1
történetünk hőse

Fülledt nap. Ébredése pillanatában rátör a legsúlyosabb rosszkedv. Szőrösen, mezte
lenül pislog a lepedőn, és szokás szerint meg van szeppenve, hogy ilyen hamar. Hogy 
még a bamba álom jóíze a számban, de már tudja, hogy a nap minden perce kínszen
vedés lesz. Hogy már a rajtnál vereséget szenvedett megint, minden hiába, a világ 
megőrült, Magyarország elveszett, negyvenhárom éves vagyok, és nem írok... Ha 
megfeszülök, akkor se. Sehogy se. Mit tegyek? Hát hiszen mihez kezdjek? Utálom a 
görcsöm, elszartam az életemet, kínomban színdarabokat írtam, minden tudás ben
nem rekedt, megkövesedve lerakodott a szívem sötét zegzugaiban.

Kikel az ágyból.
Én feleségem látja az arcát, tapintatosan a konyhába suhan.
Gyümölcsöt tesz eléje, úgy tesz, mintha újságot olvasna. Csendesek vagyunk.
A konyhába besüt a heves nap, sárga-vörös pászmák. Izzadó háttal felrémlik a teg

nap éjszaka: a szokottnál is kínosabban vigasztalan órák után hullafehéren feláll író
asztala mellől, a fürdőszobába botorkál. Leszegem a fejem.

Retteg a részvéttől.
Később csendesen leültek egymás mellé mégis, és amit nem szokott, hosszan beszélt 

a nőnek prózai sivatagáról, kínosabb már nem is lehetne. Azt mondta neki, te, én nem 
akarok élni, ha nem tudok írni. Az öngyilkosságtól viszont viszolyog, tudod, olyan gyá
va dolog... Igazán tanácstalan lett az utóbbi időben! Ahhoz túlontúl elkeseredett, hogy 
a bolondot játssza, a drogost, az alkoholistát, vagy hogy sírjon... csak egyszerűen fo
galmam sincs róla, mit keresek itt! Szülei, rokonai közül senki nem él már. A barátaim 
lekoptak, meg lekoptam róluk én is. Nem nőzik, hogy ne fájdítsam a te szívedet, meg 
a magamét se, mivel ahogy öregszik, a mind ritkább félrekúrásokat követően, hát per
sze, mind nagyobb a lelkifurdalása, szóval hogy nem éri meg.

Meg aztán ez az AIDS is, tudod.


