
Vadász Géza

DUENDE

„Sûrû spanyolbort szürcsöltél-e?”

A legjobban egy spanyol nôt szerettem.
Ha rágondolok, most is ver a láz.
Egy hosszú éjen át ôrizte titkunk
az a visszhangos városszéli ház.

Ha rágondolok, nem látom az arcát,
de érzem: bôre olajos, sima.
Nehéz illatú, kátrányos hajától
csillagtalanná hûlt az éjszaka.

Nem édes nyála, síkos verítéke,
nem is csípeje ringó ritmusa,
de még csak nem is hasonlíthatatlan,
forrón párálló, vad dzsungelszaga:

a kiáltása volt felejthetetlen!
Egyszerre szûzi és erôszakos –
ahogy a torokhangú suttogásból
sikoltozva a magasba csapott!

Foga és nyelve közt a síkos Sz-ek,
mint kicsi kígyók, siklottak elô:
Sí! Sí! Folla me! Körbetekeregtek,
fojtottak, szívtak, forró levegô

járt köztünk fel-le, ôrült lihegésünk –
Sí! Sí! – Ártatlan, édes, szenvtelen,
elôbb csak hívó, kérô suttogás, majd
mint vadmadársikoly, könyörtelen,

elôbb csak puha pici verdesés, mint
fióka szárnya, forró nyelv hegye,
csak suttogott, csak csábított, csak hívott
csúszós és lejtôs útján, befele,

hogy aztán, ôserdômély dobogásban,
ahol már semmi, semmi sem segít,
egyszerre ragadozó indulattal
húsomba vájja hosszú körmeit!
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Megvonaglottam. Vijjogott. Zuhantam.
És földet értem: arccal lefele
feküdtem teste sötét mocsarában,
és hallottam, hogy lüktet a szíve.

Még mindig tartott, markolt, mint a prédát,
és fölöttünk még hosszan hallani
lehetett, ahogy verdesnek a csendben
kiáltásaink torz visszhangjai...

A legvadabban ezt a nôt szerettem.
Kígyó volt, láng volt, madár és mocsár.
Ki tudja, hol jár? Kit veszejt magába?
Huszonöt... Nem: huszonhat éve már.

Lackfi János

DOKU

Egyre az a dokumentumfilm jár az eszemben:
francia idegenlégiósok Algériában, közönséges
utcai harcok, közönséges utcai halál
Sehol az akciófilmekbôl ismert golyósivítás,
vakolatfröccsenés, akrobatikus ugrabugra
A lövés annyi csak, mint mikor a kelleténél
kicsit hangosabban koppan a pohár
alja egy kávéházi asztalon
Földön fekvô felnyírt tarkójú suhancok,
egyikük fekve marad, furgonra rakják,
fogai közt megmerevedik lassan
a rágógumi, hajón szállítják vissza Európába
Itthon pedig közönséges kerti béke,
közönséges kerti élet, rágógumiként nyúló pillanat,
tavaszi hószállingózás: nyárfabolyhok,
lenn a fû közét is kitöltik, vattaszônyeg,
míg puliszôrré nem áznak az elsô esôben
Most még látom, amint lucskosvörösen isszák a terjedô
vért, így kapkodnák szét az öngyújtóról lehulló
láng sok szaladó kis bokrát


