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VAJON?

A kritikus nap reggel¢n,
mikor a nagyvizit utolsÂ

vizsgÀztatottjak¢nt
be kellett vallanom
az ¢bred¢skor alattomosan

belobbant hûemelked¢st:

ä A müt¢t netÀn elmarad? ä

A seb¢sz magabiztos parancsa:
ä Egy-egy lÀzm¢rût Ãjra,

innen is, onnan is...

Nem a kockÀzattal riasztott:
holnap a sz¢tvÀgott szegycsont alatt
v¢gre megvÀltjÀk-e szÁvem,
a MçV-Int¢zet egykori
hideglelûs feh¢r
betegszobÀjÀval, ahogy ott
reggel, az iskola elûtt
a kr¢taport nyelt, sÀpadt,
hirtelen lÀzzal bek¢retûz´tt,
a higanyszÀl ed¢ny¢t
d´rzs´lve sz´ktetû
tÀrsak k´z´tt az ¢n hÂnom alÀ is
betett¢k, jobbrÂl, balrÂl

a hûm¢rû hideg
sikamlÂ hÀrtya-k´teg¢t:

vajon
nem szimulÀlok-e.

SEBLçZ

Kereszt alakÃ pÀnt a mellemen,
combig befÀslizva a lÀbam.
Mint a csata utÀn egy
verembe esett grÀnÀtos, olyan



tehetetlen vagyok, de a sebek
g¢mberedett fÀjdalmÀt nem ¢rzem Àt Ãgy,
mint ezt a nikkelrÀcsokba fogott
bezÀrtsÀgot, hogy nem tudok
normÀlisan gondolkodni, de m¢g
elereszkedve Àlmodni se...

mintha folyamatosan Árn¢k ä
lÀtn¢k egy v¢gtelenÁtett
histÂriÀt, a k¢pek
Ãgy sorjÀznak, akÀr a film
Àtf¢nylû lakklemezei,
vagy mint a f´ntrûl megvilÀgÁtott
korcsolyapÀlya folyton
ÁrÂdÂ, ikrÀs arabeszkje.
çmde valami rejtett
automata mindig kit¢rÁti a mÀr-mÀr
megfejtett pÀrhuzamosokat...
RÀjuk, rÂluk
kellene Árni. K¢rem
azt a k´nyvemben hagyott ceruzÀt...
nincs meg... No mindegy, megint csak Ãgy
jÀrnÀnk a diktandÂval, mint mikor
hajnalban v¢gre a meglelt,

az eksztatikus k´ltem¢ny
sorait rÂnÀnk sebesen,

s amire ¢bred¡nk,
a sz´veg csak
oktondi kapar¢k,

nincs f¡le-farka sem.

K°SEI RçD¹BBEN°S

Olyan mozdulva szÂlÁtÂ, olyan
besz¢des eleven

az esti levegû,
ahogy a lomb k´zt
egymÀsba nyilamlik

a rigÂk f¡ttye; szinte
bec¢zû tenyer¢be fog

az irgalmas idû.
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Valami m¢gis vÀltozott,
¢s minden ¢lûk ÃtjÀn

egyenk¢nt meg kell b¢k¡ln¡nk vele:
LassÁts! VigyÀzz! Tilos! ä

jelz¢st kapott a test
mindig vidÀman hazardÁrozÂ

biztonsÀg¢rzete.

K¢sei gyerek voltam, k¢sûn
d´bbent bel¢m a f´lismer¢s:
bûr¡nk-er¡nk, hÀrtyÀink k´tege,
ez a bonyolult szerkezet, ahogy

vagyunk ä
pokolg¢p mÂdjÀra mük´dik...
Mekkora kockÀzat, milyen
ûr¡lt csoda, hogy ä ¢l¡nk

egyik perctûl a mÀsikig.

VI. 20.

(A k´ltû hagyat¢kÀbÂl.)
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