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Borbély Szilárd

[RASZTERSÉTA]

Azt mondja: Néha elég ráhagyatkozni 
a megérzésekre. Benyitni egy boltba. Betérni 
egy kapualjba. Felmenni a lépcsőn, a kikopott, 
piszkos főlépcsőn. Itt-ott még látszanak 
a mozaik darabjai, néhol a szőnyegleszorltó 
rudat tartó bilincsek is megvannak. 
Rézkilincsek, az ablakokon kovácsoltvas 
rács. Aztán a szűk és veszélyes oldallépcsőn 
jönni le. A  csigalépcső durva, elvékonyuló 
fokain. Átsétálni az úttest másik 
oldalára. Mintha ebben a házban lakna, 
lemegy sétálni, járni egyet. Megkerüli 
a háztömböt. Az árnyéka hol itt, 
hol ott tűnik fel. Ismerem ennek 
a töredezettségét, ahogy a léckerltés 
mögött lassan elmozog a séta közeiben.

[ÉJFÉLIHIREK]

Éjfélben néha meghallgatom a híreket, 
nem azért, mintha érdekelne, hanem hogy 
ne legyek annyira egyedül. Ilyenkor, 
éjfélben, minden bizonytalanabb. Ülni az 
asztalnál, vagy bárhol másutt a szobában, 
vagy akármit csinálni. Hallgatni a híreket, 
ahogy a bemondó levegőt vesz, ahogy intonál, 
képzett hang. De ilyenkor néha téveszt, 
elnyújtva engedi ki a levegőt, a hangszln 
nem olyan fegyelmezett. Talán fáradt, 
édes Istenem, hogy szeretnék már 
pihenni. Lenni valami olyasmi, ami nincs. 
Ilyenkor jön  el az ideje a röviditalnak. 
Legyőzni a félelmet, érezni a gyomorban 
a melegséget, aztán ahogy szétárad a 
testben. A  kezeim, amelyek üresek.
Amlg dohányoztam, másképp volt. Aztán
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a sóhajtás, ahogy ima helyett azt 
mondja: Istenem, miért olyan nehéz minden. 
Miért van mindez. A  halál kezdete 
a sötétség a szívben. Hát igen, van-e 
tisztább dolog a fogalmazásnál. Annál, 
amikor azt mondja, о csak a hangja.

[KÁVÉREGGEL]

Az is lehet, ami nincs, vagyis az 
egyszerű dolgok. A  kávé elkészítése, 
például, ami nem jelent semmit.
Valami melegség, amivel el lehet 
babrálni. Cukor, kanál, kis tej, 
mondani, hogy már megint túl sokat 
tettél bele. Aztán cigaretta, csend.
Reggel, ahogy néz kifelé az ablakon, 
a kilencediken, a rádióban a reggeli 
hírek. Valaki elszántan mondja 
a híreket, lendületes, ha nem is 
magávalragadó hang. A  reggel a leg
nehezebb, visszatalálni a dolgokhoz, 
a dolgok közé, amit mondani szoktam, 
a túl édes kávéról, például.
Nem tudom, ezt például gyakran, nem 
tudom, hogy mért van ez minden reggel, 
de összeszorul a gyomrom. Majd a buszon, 
az emberek közt, elfog a hányinger, 
előre tudom, a szaguktól, ahogy 
a szemükbe nézek. Mert nem tudod, 
hogyan kell élni. Ebbe most ne kezdjünk 
bele, jó. Vannak, amiket nem tudok, 
hiába. Azt sem tudom mondani, amit 
kellene, szavakat, amelyek ahelyett 
vannak, ami nincs. Nyomd el a cigarettát. 
Az utolsó slukkot mélyen leszívja, 
kiiszom a kávét. Magamban a dolgokra 
gondolok, hogy nem tudom a neveket, 
a szavak helyét. És mondom például azt 
a szót, amelyet nem mondok, hogy édesem.


