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*A költő vázlatfüzetéből:

S lásd, mégsem mondom én: Ne basszad! 
ma küszködünk, s tán holnap meghalok: 
marad a pőre csont, régi barackmag. 
Segítenek bármit a szép pásztordalok?!

Sajó László

EGY KÉP

Balla Demeter: Miskolc (1977)

mindegy délután van vagy délelőtt
esznek isznak örök álmot alusznak szeretkeznek
minden neszre összerezzenő
szellő dermeszti a toronyház mellett
flakonvázákban burjánzó temetőt

a földszinten menza után tálcára pakolta
a fél hűtőszekrényt hallgatja a tánczenei koktélt
a kívánságműsor alatt tanulni fog
egy perc múlva már nem emlékszik hogy ott élt

az elsőn füllesztő függönyfényben lefekszik 
női nemiszervet képzel a szőnyeg mintáin 
mindjárt fölfütyülnek focizni hívják 
ma nem kéne aztán mégis elkezd onanizálni

a másodikon lerajzolja a huszonnégyes busz 
nyomvonalát mintha a papír lenne az aszfalt 
ahányszor kanyarodik annyiszor a tört hegyű ceruza 
mit kapsz majd ezért örökké megőrzi emlékét az asztalt

a harmadikon kimegy a balkonra 
szaglássza a frissen mosott magfoltos lepedőt 
úgyse jönnek utána már nem féltik és ha leugorna 
mindegy délután van vagy délelőtt

a negyediken amíg történik valami
nézi magát az adásszünetben
isten a képcsőben lakik és egy pók gondolja
míg végre bejön a szlovák kettes
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az ötödiken mint egy pofon fülében anyja és egy 
nő mondata cseng vidd onnan a kezed mert rácsapok 
bezárkózik tesz-vesz turkál szennyes bugyik 
közt higgyék fürdik megnyitja a gázcsapot

a hatodikon bármikor megjöhetnek 
fekszik egy nőn akit nem ismer 
gyorsan el kell élvezni most boldog vagy 
nem elég hogy belémtetted mozogni is kell

a hetediken te magad légy

gipszangyalok közt gipszkrisztus néz rád s te nézed őt 
gipszszoborrá dermedsz gipsz az ég még az isten is gipsz 
mindegy délután van vagy délelőtt 
kezdetét veszi minden pillanatban az apokalipszis 
hány emeletes a ház számold meg újra ha összedőlt

Pék Zoltán

TEMETŐMŰSZAK

P I.-nek, szeretettel

Akárhányszor olvastuk el a levelet, csak az állt benne, hogy „az önkormányzat a teme
tőfelügyelet és az érintett polgárok beleegyezésével megszünteti a 21. sz. temetőt”. 
Régi temető, mi csak Így hívtuk. Mellesleg egyáltalán nem rémlett, hogy az ügyben 
bárki is megkérdezett volna, mire azt mondtad, hogy biztos egy kérdőív volt, amit 
olvasatlanul kihajítottam. Meglehet, feleltem.

Az is benne állt a levélben, hogy igény szerint kivehetjük részünket a munkából, 
avagy fizetünk, ám mindkét esetben legyünk kedvesek személyesen megjelenni itt és 
itt, ekkor és ekkor stb.

A megjelölt nap szombatra esett. Verőfényes délelőtt volt, az a dzsekisnek induló, 
majd „egy pulóver is elég”-féle, és mi félszeg várakozással eltelve baktattunk fel a 
dombra. A kilátás megfogott: a város ott terült el alattunk, de a lármát és a bűzt a szél 
elfújta valamerre, s ettől valahogy meghitten festett még ez az otromba állat is.

A ravatalozónál gyülekeztünk, egy hajlott hátú, aggastyán viskónál, amit alighanem 
csak a számtalan újravakolás tartott egyben. Meglepetéssel láttuk, hogy mennyien ide- 
sereglettek; noha csoportokba verődve beszélgettek, jól ki lehetett venni az összetar
tozó párokat, és csakis párokat, mert senki magánzót nem találtunk, akárha az alkalom 
kivételessége megkívánta volna a családi tanúságtételt. Az is egyből kitűnt, hogy né
hány magunkhoz hasonló fiatal páron kívül mindenki a negyvenet kerülgeti, de leg


