
Amszterdam valamennyi hÀza Te voltÀl.
A Rembrandt-hÀz, ahol 12 guldent

fizettem, ¢s prÂbÀltam elhitetni magammal, hogy lelkem
mind magasabbra t´rve, egyes¡l

majd a sz¢ps¢ggel. F´lmentem a harmadik emeletre,
de nem ragadott magÀval a szenved¢ly,

csak a fÀradt bÀm¢szkodÂkat lÀttam, ¢s azt, hogy
az Ãj cipû felt´rte a sarkamat.

Te voltÀl az Anna Frank MÃzeum f¡st´s homlokzata, amelyet
Ãgy reklÀmoznak a tulipÀnos amszterdami

prospektusok, mint a Ballantinest, a k´lnit vagy a Shopping
Centert,

halott szemekkel n¢zted a csatornÀt, a hÁdon szÀguldozÂ
biciklizûket, a szemk´zti hÀz f¡gg´ny-

telen ablakÀban v´r´s bugyiban ¢s melltartÂban ÀllÂ
´r´mlÀny ´r´mtelen arcÀt, a t¢ren

¡lû napimÀdÂkat, akik csukott szemmel hÂdoltak isten¡knek.
Te voltÀl valamennyi marihuÀnÀt

lehelû kÀv¢zÂ,
Te voltÀl a sz¢kesegyhÀz, amit eladott

a polgÀrmesteri hivatal, hogy az Ãj tulaj bevÀsÀrlÂk´zpontot
csinÀlhasson belûle,

Te voltÀl a mÀrciusi sz¢l,
felkaptad magad az ¢gbe.

Kun çrpÀd

ELBRUSZ

Messze tornyokat, igen. A vilÀgv¢g¢n
f¢nylû t´r´k bÀdogtetûket. GrÃz harangokat.
Esernyûk csapkodnak a kûbÀnyai esûben,
s r´pk´d n¢hÀny a Fekete-tenger felett is.
Kumuluszok selyemÃtjÀn a rep¡lû,
a kaj¡tablakra vattaszerü angyalok lehelnek,
lÀtjÀk a kapitÀny naposcsib¢it sz¢tszaladni
az ¡l¢sek alatt. SÀrga testv¢reink, bÂlintanak.
Jajjaj SÀndor, besztercei gyertya´ntû
kiszÀll k´z¢j¡k, s a k´vetkezû jÀrattal ¢rkezik.
A sztratoszf¢rÀban m¢g ´r´k a szerelem.
IstvÀn iratai k´z´tt forrÂ bugyi, k¢thetes
feles¢g¢tûl kapta, melegen viszi haza.

Kun çrpÀd: Elbrusz ã 947



°n meg bevÀgtam az ajtÂt, bÃcsÃt se mondtam,
cs´r´mp´lt m´g´ttem a T¡nd¢rpalota,
darabokra t´rtek meg nem sz¡letett gyermekeink,
unokÀink, azok unokÀi, t´bb generÀciÂ porcelÀn.
Elfutok elûled, s izzadok m¢g Tbilisziben is,
megÀllok lihegve, grÀnÀtalma, f¡ge mind hiÀba,
minden csak egzotikum az ¢g alatt.
Az ´z´nvÁz f´ldj¢n m¢g egy-k¢t pocsolya,
szivÀrvÀnyosak a sok olajtÂl, s egy petrÂleum-
szagÃ szamÀr j´n el¢nk a kolostor felûl.
A sÀrban No¢ gumicsizmÀs lÀbnyoma
s az elsû boldogan elszÁvott cigarettÀjÀnak csikkje.
Prom¢theusz mÀjÀt az alkohol csipkedi,
mint egy keselyü. Vissza¢lt a nektÀrral.
A grÃz DattÂ¢k is ezt a keselyüt cipelik
magukkal mindenhova. KabÀtjuk alatt
f¢szkelûdik, a gomblyukban barna toll.
Messze tornyokat, a vilÀg porÀt.
Az Elbruszon harangoznak.
VisszaÃton megint a kapitÀny szÀrnyasai.
KiszÀllÀskor egy nagy maflÀst oszt ki
mindenkinek, cseng a f¡l¡nkben Budapest.
A semmiben jÀrtam, mint a Lajka kutya,
mert ugyanoda ¢rkeztem vissza.
Recsegni kezdenek a parkolÂ autÂk az utcÀn,
mÀr hÀlÂingben kin¢zek, m´g´ttem
´sszepakolt bûr´ndjeid halomban.
Kinn egy sztratoszf¢rabeli szerelmes l¢pdel
a k¢sei kutyas¢tÀltatÂk k´z´tt,
az Elbrusz harangozÂja.

KÀlnay Ad¢l

EGYETLEN HELY A F¹LD¹N

Egy ideje olyan t´rt¢netek jutnak eszembe, amikre mÀr alig eml¢keztem, s annyira
elevenen lÀtom mindet, mintha csak az im¢nt t´rt¢ntek volna. Az Àlmaimban is foly-
tatÂdnak, n¢ha nem is tudom, mikor vagyok ¢bren. Mindenk¢ppen furcsa dolgok
t´rt¢nnek velem. Van Ãgy, hogy tisztÀn hallok mindenf¢le hangokat, leginkÀbb kedves
mama hangjÀt. Olyasmiket mondanak, amit mÀr mondtak egyszer r¢gen vagy m¢g
r¢gebben. Sokszor teljesen jelent¢ktelen mondatok ezek az idûjÀrÀsrÂl meg a hÀz k´-
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