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Várady Szabolcs

DIÓHÉJ

Négyéves lehettem, mikor egy sörétet 
dugtam fel az orromba. Már itt van -  
mutattam később a homlokomat.

Keveselltem volna a törődést?
Volt ház meg kert, domb és folyó.
Meg a kutyánk, egyszer a torkomnak ugrott.

A karácsony jó  volt. Rejtélyek kavarogtak 
a sötét nagyszobában, kinn a hó.
Készülni, várni. Várni volt jó.

A felnőttkort, igaz, nem olyannak 
képzeltem. El sem fogadtam véglegesnek. 
Hogy amik esnek, végleg. Hogy volna legvég.

A nőket nem jól szerettem, tudom.
Akit nagyon -  mint aki fuldokol.
Később, lángnyelvek közt -  mint a vizes fa.

Több önutálat, mint önkívület.
Az ilyet aztán ami, ha, utoléri, 
az se a sorsa. Hátrál, hátráltat,

amíg teheti. Nem elég senkinek.
Homlokba golyó? Megszűnni? Létrejönni? 
Ólálkodik az ádáz elodázás,

ugrásra kész a dupla vagy a semmi.

EGY NEM VALÓHOZ

Neked régen nem volna szabad élned.
Ámbár hisz nem mondhatni: vagy. 

De úgy teszel, szolgálatkész kisértet. 
Hordd el magad!
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Csak részedet kapták az éhezőid.
Nem adhatsz -  nincs -  egészt.

Ki megízlelt, kihány. Megmérgeződik, 
ha megemészt.

Itt felcsillansz, osonsz megint amarra.
Mágnesre könnyű reszelék.

Egér netán, mohó a csapdasajtra? 
Mindegy, elég.

Na menj, mit állsz? Kitalálsz, ott az ajtó.
Ilyenkor tátog, mint a hal.

Elvetélt szándék, nem lelt, elakadt szó, 
elfolyt ital.

AMIT A VERS AKAR

Nem tény vagy tárgy vagy gondolat, 
csak a szavak, a szóalak, 
csak a kötés, a dallamív, 
a sorvég amit odaszív; 
amit magának vindikál, 
nem a kimondani muszáj, 
hanem a részesülni kész 
abban, ami csak lesz egész, 
aminek ott van s annyi hely, 
ahol amennyi kell, ha kell, 
de mire kell? de mit akar? 
engem mit rángat? kitakar?
Mit képzel, hogy mindent leszed, 
ruhát, bőrt, húst, keresztvizet? 
Valami véres kell neki, 
a belemet is kitekeri, 
nem akarom, de odacibál, 
és ragad a zene, áll a bál, 
hiába mondom, eb ura, 
lábamat viszi a figura; 
nem kérdi, kell, nem kell nekem, 
leszakad, ami neki nem, 
ez ide föl, az oda le, 
kiből? miből? belőlem-e?
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Mit bánja ő, hogy én valék 
e nyersanyag, e vagdalék, 
ha az kijön, ha összeáll, 
amit ez a készlet kínál, 
annyiul és épp ar/xü, 
ez az átkozott puzzle.

Petri György

A DELPHOI JÓS 
HAMISCSŐDÖT JELENT

Hagyjuk. Nem érdekes az egész.
(A részletei sem.)
Amit írtam:
körülírásai a semminek.
Azt hittem: van itt valami, 
amiért... Mi is? Amiért mit is?
Mindegy. Azt hittem. Hülye voltam.

A semmi szó használatától 
sokáig megtartóztattam magam:
„semmi ágán”, „nichtendes Nichts” után? 
(Ahogy Martin H. ízes németséggel 
tudta mondani a „semmiző semmit”.) 
Erkölcsi copyright megfontolások.
(Meg az epigonok.)
Próbáltam (azt hittem) 
mondani (mondok) valamit.
Hogy miről? Hát, tudjátok, erről a...

Nem tudjátok. O. K. Honnan is? Hiszen 
én is csak azt hittem. De már nem hiszem. 
Azazhogy tudom. Nem volt. Nincs.
Nem lesz légyen. Most már tudom. Már késő. 
Félre ne értsetek. Nincsen szó semmiről.
Az eljövőt -  mert arra 
vagytok-volnátok mind kiváncsiak: 
nem sejthetem.


