
cÀn. Azt mondja: àNem vagyok.Ê Nincs. ý egyszerüen nincs. Vas ¢s Nemes Nagy kije-
lent¢s¢nek tartalma ugyanaz. Ha van mÂd azt mondani, nem vagyok, egy¢rtelmübb,
tisztÀzottabb a helyzet. De ha van mÂd kitartani a ànekem nem kellÊ belsû evidenciÀja
mellett. SzÂval, k¢t szerelem szorÁtÀsa ez a sajÀt BranyiszkÂ ostroma, v¢gtelen Buda
ostroma. Szem¢lyemet ezzel minden ily vitÀkbÂl, sic, ezennel ki is veszem.
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Kun çrpÀd

FELFORDULçS

Mikor elûsz´r felj´tt¢l, le¡ltettelek
a fütetlen konyhÀban, pedig fÀztÀl.
Valami azt sÃgta, baj van.
A nappaliba mentem, ahol
egy ¢letnagysÀgÃ bÀbu hevert
a padlÂn sz¢tvetett tagokkal,
kik´p´tt Zita. Kivert a hideg verÁt¢k,
begyürtem a tulipÀnos szekr¢nybe,
s rÀdobÀltam a nyÀri holmikat.

Mintha egy halott lelke szabadult
volna ki, amikor hÂnapokkal k¢sûbb,
hozzÀmk´lt´z¢sed idej¢n, a nagy
rendezked¢sben kinyitottad a szekr¢nyt.
Kirep¡lt a f¡gg´ny az utcÀra,
az ¢gnek lend¡lt, aztÀn csak
a molylepk¢k tÀncoltak,
a pÂkok rohangÀltak.
K¢sûbb azt mondtad nevetve,
hogy rendetlens¢gkÂrban szenvedsz,
mÁg ¢n elvÀgÂlagos rendben
szeretem tudni a dolgokat.
àDe az a szekr¢ny, az sz´rnyü volt.Ê
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NEGRENI

Van egy durva fahÁd a Sebes-K´r´s´n,
korlÀtjÀnak dûlve meg¢reztem az ¢let ¢dess¢g¢t.
Hogy lÀbam, kezem, nagy buta fejem van.
Zsuzsa, lÀttam, mÀr nem figyel, pofÀzhatok.
Egy ember csÃszott a deszkÀn a bokÀnknÀl.
Mintha çzsiÀbÂl AmerikÀba, egyik vilÀgbÂl
a mÀsikba kelne Àt, vÀsÀrba ment a tÃlsÂ partra.
TalÀn csak feje volt ¢s t´rzse, semmi t´bb,
a nyelv¢n s¢tÀlt. Ahogy azzal ´lelhetett,
kaphatott vasvillÀra, ha Ãgy alakult.
Valami v¢gtagveszejtû malûrbûl lÀbalt ki
lÀbatlanul, de el¢gedetten. Istenem, ¢lt!
Sût ragyogott. ¹r´k´s katarzis ostorozta
a csonkot, ami megmaradt belûle.

°pp a kocsiszÁn padlÀsÀra mÀsztunk aludni
(f´nn a sz¢na telve bolhÀkkal ¢s csillagokkal),
mikor az udvaron ÀlmÀban elzuhant a lÂ.
Tompa puffanÀssal, mintha az ¢gi vÀrtÀn
egy angyal hanyatt esett volna. Ereszkedve
vissza a l¢trÀn, nyakamban a t´r¡lk´zûvel,
ûrizetlennek ¢reztem a mennyeket.
Nem vett¢k ¢szre az elkÀrhozottak,
az ¡dv´z¡ltek se. Csak egy bagoly r´p¡lt be,
tett egy k´rt az alvÂ atyaÃristen, kettût
a szerelmes firenzei pÀr f´l´tt. Pocok sehol.
HÀt visszaszÀllt. LÀtta ember¡nket csÃszni
a nyelv¢n f¢lig mÀr glÂriÀsan, ¢s engem
a novemberi patakparton fogat mosni. Huhogott.

Engel PÀl

CSONTVçZAK A KREDENCBEN

Skeleton in the cupboard ä ÀllÁtÂlag brit fûnemesi csalÀdokban nevezt¢k Ágy hajdan a rej-
tegetni valÂ csalÀdi titkot. Amit mindenki tud, de besz¢lni nem illik rÂla. ögy hÁrlett,
minden jobb csalÀdban kell lennie ilyennek, mert a mÃlt, bÀrmilyen f¢nyes is, ettûl
lesz valahogy hiteles. Ma mÀr tudom, hogy ezen, ha igaz, ha nem, nem szabad moso-
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