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Aztán a tizenegyedik évben értesítést kapott, hogy: halottnak hitt bátyja életben 
van, hogy: egy angol kereskedő váltotta ki őt Szmirnából, ahová a gályapadról került, 
és hogy: maga Kollonich bíboros, a Károlyi család hatalmas jóakarója terjesztette ki 
pártfogását a sokat tűrt férfira, tehát Károlyi Sándor siessen Bécsbe, hogy édestestvé
rét minél hamarabb láthassa szemtől szembe.

Nagy öröm járt ezzel a hírrel; csakhogy az örömöt annál sokkal tovább tartó, súlyos 
bonyodalmak is követték. Ezek egy részét a figyelmes olvasó már az eddig elmondot
takból is ki tudja következtetni; más bonyodalmakat röviden és egyszerűen jelezhet
nénk előre.

Am az a fejezet, amelynek utolsó mondatát most írjuk le, és amely megíratlan fe
jezetnek indult, a végén is megíratlan kell, hogy maradjon.

Térey János

A BENNÜNK ÉLŐ MEDVE

Jobb helyem az életben már holtbiztos, hogy nem lehet. 
A legendás Medve-kocsma, Drezda, Weber utca 27. 
Boltívei fölött a cégér: tátott szájú mackó.
Kinyújtott mancsai a láthatatlan málnásban kutatnak. 
Jobbomon a lánnyal, föltekintünk a Medvére távozóban. 
Akárhányszor telihold van, pártfogónkat nézegetjük.
Az első boldogság valószínűtlen, makacs hullámai.
Itt áll a hajadon, élvezték mások is előttem.
Lány létére nem illeti meg a tiszta fehér.
A Medve-kocsmába egyikünk sem szűzen érkezett. 
Mindennek elmondtam azokat a nevenincsen iskolákat, 
ahonnét a tudás való. Pedig ha valahol, 
akkor a vérben van a tudás, s a tudásról 
a Medve ad hírt, ott, a boltívek fölött.
A Medvét az emberben fölébreszti a kivillanó hús. 
Fölébreszti az első korty tömény.
Nem állíthatod meg, hogyha nem tápláltad becsülettel. 
A járhatatlanban tör magának utat.
Félrehajtja a gallyakat, mert húst akar.
Bármibe is fog, kötelessége a kikerekítés.
Mindent szabad neki a bolondóra 
hevében, hiszen jót akar.

Velem feleselhetsz, de a Medvével aligha.
A Medve mondta ránk az áldást, 
összeforrasztva a százszor tört varázst,
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és ezzel választásunkat megkoronázta. 
Rendezem a számlát és kilépünk.
Utolsó csapolás a Medvében, aztán a fájront. 
Nem érjük meg, de valamelyik éjjel 
a homlokzat mögül majd eltűnnek a közfalak 
és a légnyomás a masszív ajtókat fölrepeszti, 
és a törmelék a Weber utca 
járdáját embermagasságban elborítja.
Állni fog akkor is talapzatán a Medve, 
és mohó mancsait megfürdeti a tűzviharban.

ANYA

Mintha álom üledéke volna,
Értelme-nincsen utcai esemény,
Mikor esni kezd, cinkosom betuszkol 
Egy telefonfülkébe a Hangya-ház előtt, 
Értelmetlen, de bajosan felejthető,
Betuszkol és öt percre ott hagy,
Emlékszem, akkor még tantuszok voltak 
Forgalomban, erre igen, de más egyébre,
A Hangya földszintjén egy nagy közért van, 
Fülembe súg valamit, homályos utasítás, 
Akkoriban azt játsszuk, hogy 
Barát és barátnő vagyunk,
Álom hordaléka biztos,
Ágyam fölé hajol, megnedvesíti 
A szájamat, és azt ígéri,
Ha legközelebb valakihez 
Feleségül, akkor, szóval be volt 
ígérve és nehezen felejthető,
És most a Schandauer utcán
Egész a dohánygyárig meg vissza, a 4-es
Félóránként jár, a 10-es
Csak hétköznap közlekedik,
Mire átlátom, tulajdonképpen késő,
Szórom a játékpénzt, mint általában idegenben, 
A láthatatlan Drezda és közöttem 
Párás villamosablak, meg ugyanaz a hordalék, 
Aztán az Újvárosban eszembe jutott a Hangya, 
Láttam egy fiatal anyát a fiacskájával,
Párként viselkedtek, úgy tűnt nekem,
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Ugyanaz a cinkosság viccmesélés közben,
És valamiféle testi meghittség is,
Vagy csak gondolom,
Tehát a Japán palotánál 
Részemről az irigykedés,
Meg általában az eső,
Pedig szombatonként odahaza dehogyis esett, 
Ugyanott, ahol a rendőrkapitányság,
A Ságvári utcában volt a rendelő,
Fehér csempékkel és hatalmas kartoték-szekrénnyel, 
Utóbbi évek múlva, selejtezés után 
Hozzánk került és apám töltötte meg,
Valami paraván vagy függöny mögül 
Figyeltem a nőbetegek rengő kebleit,
És sejtettem, hogy nincs ez rendjén,
Nem tudtam, mit keresek itt,
Lehet, hogy nem volt kire hagynia,
Vagy csak annyi történt: kimentett az egyik 
Egyetlen délelőttre a másik kezéből,
Nem dicsekedtem vele az iskolában, annyi szent,
És vacsoravendégünk a Bokor nevezetű 
Kertbarát vagy filatelista volt,
Mindenesetre apám oldala,
Dohányos, ami nem jellemző nálunk,
Szépre száll a füst és bolond, aki állja,
Ment a feleselgetés,
Nagyon boldog voltam akkor,
Annyi biztos, ágyban a helyem.

Schein Gábor

RIANÁS

Nincsen út, csak közelre, part mentén, 
letaposott hóban. A visszafagyott 
rianás nem töri a képet, dermedt 
villám, nem talál: adj enni a hattyúknak, 
sétálj, mint egy tüdőkórház lakója.
A móló csúcsán sirály ül. A hó alatt


