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VçROS, ESTE

Este, anyÀmmal, oktÂber lehet,
korÀn leszÀllt s´t¢ts¢g,
megy¡nk valahovÀ. A hÀzak dÁszletek
s´t¢t kartonpapÁrbÂl, szilvak¢k ¢g...

Egy darabig m¢g minden ismerûs:
a t¢r a sok galambbal ä
az alkonyf¢ny utolsÂ csillÀmai a hûs
bajtÀrsÀt f´lfogÂ bronz jobb karjÀn ä az angyal

a c¢gtÀblÀn, az aprÂ kÁgyÂ, mely a bejÀrat
tej¡veg¢n vonaglik
ä a kirakat¡veg m´g´tt, a gyÂgyteÀkat
¢s aszpirint ûrizve, f¡rt´santik

istennû gipszfeje honol feh¢ren.
Bontott diÂ parÀnyi
agyf¢ltek¢i a villanyf¢ny jÀrta m¢zben,
az aszalt szilva sz¢nszÁn mÃmiÀi

a z´lds¢gesn¢l. T¡kr´k, f¡gg´ny´k:
a cukrÀszda. VasÀrnap
kis, elegÀns ´reg nûk kihült kÀv¢ f´l´tt,
festett hajuk k´z¡l kivillog sÀpadt

fejbûr¡k, ûszi lombbal megpakolt
hangos kirÀndulÂk
ä nadrÀgos nûk, maguk metszette bot
a f¢rfiaknÀl ä, szimplÀt rendelnek, habrolÂt...

VÀrÂk a rendelûben, l¢cpadok,
ahol sakktÀbla-kockÀs
folyosÂkon szorongnak, neonf¢nytûl halott-
k¢k arccal, nagykabÀtban, aztÀn sz¢toszlanak mÀs

sz¢tszÂrt zugokba. HÀzak, ablakok,
sÀrga lyukak a k¢kben,
konyhÀk, szobÀk ä kisebb terek nagyobb
terekbe ¢kelûdve, ¢s mindegyikben ¢ppen
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´lt´znek, vetkeznek, lefekszenek,
paprikÀs krumplit esznek,
hÀtrafeszÁtik megereszkedett
arcbûr¡k a t¡k´r elûtt, a tüzre tesznek,

a molylepk¢t tapsolva kergetik,
csalnak a pasziÀnszban,
a rÀdiÂ gombjÀt tekergetik,
kikeresik a romlÂ meggybefûttet a spÀjzban...

*

AztÀn egyszer csak mindez v¢get ¢r.
F´ldÃt feh¢r szalagja
szalad a füben, vadszûlûlev¢l
a villanyf¢ny borostyÀnjÀba fagyva.

VaskerÁt¢s az egyik oldalon,
nyÁrott f¡v´n feh¢r sz¢k,
az Ãt tÃloldalÀn, mintha a f´ld alÂl
buzogna, parttalan ¢s hullÀmzÂ s´t¢ts¢g.

Sz¢lmozgÀs, lombmoraj az ¢jszaka
fekete Àrter¢ben.
HÀtr¢bb a hegygerinc grafikonvonala
szalad, szilÀrd s´t¢t a l¢gnemü s´t¢tben.

AztÀn az ¢g, az ¢g m´g´tt is ¢g
jeges f¢nnyel beszÂrva.
T´r¢keny tetûszerkezet, a l¢g
fekete gerendÀival alÀducolva.

F´nn v¢gtelen teremben egy mar¢k
rizsszem dereng feh¢ren,
lenn pÀr utolsÂ utcalÀmpa ¢g
az ember n¢lk¡li s´t¢ts¢g tenger¢ben.

A f¢nyben buszmegÀllÂ, hÀztetû
ä kihalt t¢r Àtellenben.
ögy tünt: minden, ami szilÀrd ¢s ¢rthetû
ä szivacs a kÀd viz¢ben ä lebeg a k¢ptelenben.
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