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RÀba Gy´rgy

T¹RT°NIK DERENG°SKOR

Mi volt ez Egyhuzamban alvÀs
egyetlenegy ¢jszaka nem mÀs
s az ÂrÀt dereng¢sre v¢lve
amikor hÀzÀbÂl kil¢pne
lÀtja jelet v¢stek mÀr k¡sz´b¢re

VESZENDý JELEN°SEK

Deres f¢rfi vÀrosi fût¢r
deres f¢rfi erdei r¢t
jÀrtak-keltek ott csapatostul
nos ennyi volt ¢ppen csak ennyi
lÀtni f¡lelni inni enni
meg szeretkezni h¢be-hÂba
nevem Àggal karcolva hÂba
jÀrkÀltak bennem csapatostul
jelen¢s¡k ¢nembe pusztul

AKIK MçSSZOR VOLTAK

Kidûltek tÃl¢rtek mÀr pûre lelkek
az eml¢kbe k´lt´ztek Àt a szÂ
csak lezÀrt reg¢ny¡k k´r¡l kerenghet
trag¢diÀjuk nem jelenvalÂ
egy pÀrbesz¢dbe n¢ha belopÂdznak
egy gesztusban f´lk´dlik szellem¡k
s Àltatjuk konok magunkat a holnap
ugyanolyan nap lesz majd n¢lk¡l¡k
egy talÀlÂ kifejez¢s f¡l¡nkbe
csendÁti hangjuk s l¢p¡nk is tovÀbb
egy eszme rÀjuk fordÁtja esz¡nk de
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ugyanÃgy hajszolunk gyarlÂ csodÀt
pedig egy-egy kontinens¡nk veszett el
vel¡k d¢lszaki sziget elmer¡lt
ÀgÀlhat a szÁnen zÃghat az ember
nem t´lti meg utÀnuk azt az ürt
magashegys¢g pÀrÀk f´l´tti csÃcsÀn
tÀg fennsÁk ÃjjÀk´ltû Âzona
a megb¢k¢l¢s fensûbb Àlma GyurkÀn
kÁv¡l mÀs nem vezethetett oda
tÀjfun s´p´rte el tarka korallszirt
tÀrsas l¢tet csÃfolÂ majmait
s hajÂt´r´ttj¢t kirûl messze lÀtszik
nagyzÀs bohÂca s urukat Lacit
a bÃtor mosdÂ l¢tra lift a dÁszlet
maradt de heher¢sz¢s se sirÀm
semmi ¢letjel¡k kivÀgta nyeszlett
nyelv¡k angolos tÀvozÂ IvÀn
hogy t´rûdn¢nk a vesztes¢gbe abba
s¡ketn¢ma k´rnyezet vesz k´r¡l
pusztÀn fuldoklunk levegûtlen¡l
s kÁs¢r bÀbusereg humortalanja
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T́ rt¢nik 1997-ben Budapesten

SzÁnhely: egy szÀzadfordulÂn ¢p¡lt budapesti belvÀrosi b¢rhÀz levÀlasztott lakÀsÀnak nagyszo-
bÀja. A k´z¢ptûl kiss¢ balra, hÀtul az elûszobÀba vezetû ajtÂ. Az elûszobÀbÂl a nyitott ajtÂn Àt
lÀthatÂ a fal egy r¢sze. A bal oldali falnÀl, el´l pianÁnÂ, elûtte zongorasz¢k. Az ajtÂtÂl jobbra,
hÀtul hÀrom szegmensbûl ÀllÂ r¢gi tÁpusÃ ablak, m´g´tte halvÀny dereng¢s, a f¡gg´ny feh¢r vÀ-
szonbÂl k¢sz¡lt, Àttetszû, de nem ÀtlÀtszÂ, rajta finom, Ázl¢ses virÀgminta. Az ablak¡veg m´g´tt
hiÀnyos vakolatÃ tüzfal. Az ablaktÂl jobbra, hÀtul r¢gi dÁvÀny, rajta takarÂ, dÁszpÀrna. A dÁ-
vÀnytÂl jobbra, a sarokban f¢s¡lk´dûasztalka hÀromszÀrnyÃ t¡k´rrel, elûtte puff. Jobbra, el´l k¢t




