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ELÉGIA A HALADÁSRÓL

Ki rajzolja meg egy kor arcképét 
ki nevezi meg modelljeiket ki volt 
a hadügyér a külügyér kicsitér kicsitér 
akkortájt a kamrában fölpolcolt cserfa-hasábok 
követségül küldözték illatukat a szobába 
a kályhán sült alma szaga feleselt vele 
a Duna jegén csúszkálók tartottak ingyen előadást 
a házak udvarán kornyikáló koldusok lábához 
jótét lelkek papírba csavart kétfillérese koppant 
tavasz jöttét a jeges harsogása jelezte 
zsákkal takart vállán hozta az áttetsző pilléreket 
esténként a repülők rőt-zöld villanásaira 
macskakövekről kocsihúzó paták szikrái válaszoltak 
a szomszéd laktanya trombitása fújt takarodót 
s ha füledre vontad a telefonhírmondó dobozát 
még hallhattad a vásárból a boldog hazaüzenőket 
s altatóul a tavalyi édes-búst Éjjel az omnibusz tetején 
Térhettél is az igazak nyugovójára 
hiszen nagyot haladt azóta a világ

Tóth Krisztina
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Sem a szerelem sem az utcák sem a szomorú kertek évek. 
Árnyékernyői felhők meredek lélekszakadt futása.
Lejtős álom felett sem a villámok sem a fények.
Ingó szélvermek alján a megdőlt búzatábla.

Sem a homályos tükrök a párás éjszakai dunnaföldek.
Szinén a változó víz tükrében hólyagos holdarc a csillagok. 
Telése apadása időnek mellnek arcnak ölnek.
A vér fényképei haragom ablakából is hol vagyok.

Semmi sem volt elég az idő szavaink tapadós csúnya testünk. 
Fázékony csápolása a sötétség termeiben a hangok.
Ahogy egymás felé huzatba huzat elől igyekszünk.
Miközben torlódnak mind az előttünk halandók.
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Semmi sem volt ha volt akarom egyszer mondd meg hol van. 
Hová csobogott Így el utak kanyargó ereszek házak mentén. 
Mindezt egy szenvedély zúgó erőterében állva mondtam. 
Lábamnál sziklapart volt odalent mágneses fény.

Gábor Miklós

AZ 1990-ES NAPLÓBÓL (I)

Január 21. Vasárnap
Tegnap és ma -  legalábbis Így reggel 10h körül, süt a nap. Viszont ismét egész éjjel 
videózunk. így aztán Éva délig alszik. Én 9h körül felkelek, de a gépezet nem indul 
be. Tétlen vagyok. Olvasni még csak olvasok, keveset, nem szépirodalmat, hanem pl. 
Churchill háborús emlékiratait, most megjelent magyarul is. Egy-két hét óta még az 
újságokat sem olvasom el, untatnak.

Lehet, hogy ez a dolog most valamennyire sikerülni fog. Nem szabad jósolgatni. 
(Érdekes, hogy a pesszimisták az utókor szemében legtöbbször nevetségesek. Pl. ha 
valaki azt mondja, hogy Cézanne pancser, az nevetségesebb, mint aki elég jó festőnek 
nevezi, de mellé feldicsér még olyanokat is, akiket mi már elfelejtettünk.) Úgy látszik, 
az utókor elnézőbb. És talán jóvá akarja tenni? (Elvégre amíg ez számított, a jövendő 
utókor nem ismerte el Cézanne-t.) Szóval: fene tudja, valami csak lesz itt, nehéz el
képzelni, hogy ne legyen jobb, mint ami ide vezetett.

De tán még ez sem biztos. A magamfajta persze utálta a hazugságot, a cenzúrát 
meg a többit. De az emberek többségének van ezeknél fontosabb gondja is. Most utál
ják persze a kommunizmust, már csak azért is, mert túl soká tartott, és túlságosan 
mozdulatlan volt. (No meg mert Sztálin és Zsdanov ellenére még mindig „értelmisé
gigyanús”.)

A legszörnyűbb a Balkán lelepleződése itt, hogy hová is jutottunk az Aczél-féle bölcs 
megbékélés leple alatt. A vasutasok e világa, a világ, amelyben ez a rossz szagú, vastag 
és sötét posztóruha rangot jelent, a sapkán az aranyzsinórral kivarrt szárnyas jelvény, 
a nyugdíj, az antiszemitizmus meg az isten-király... ez a csorda. [...] Az az elképesztő, 
hogy a kommunisták hozzá se tudtak érni ehhez a néphez!

Azt hiszem, hogy az SZDSZ meg a Fidesz csak a választásokig lesz itt főszereplő. 
Azután az ellenzék számára feltartott szögletből fogják majd szórakoztatni a Mocca 
presszó egykori intellektueljeinek utódait. És majd újra feltalálnak valami balol
dalfélét.

Igen, minden reggel (reggelente, nem esténként, furcsa) az első percekben: a halál kö
zelségének érzése; lassan magamhoz térek: „dolgozni kéne” -  de nem csinálok sem
mit. Nem tudom megszokni, hogy nem tudok igazán mozogni, hogy hízom, nem! 
hogy kövér vagyok! Motozok, nézelődöm: hol vannak a mondatok? [...]


