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Maci odavackolta magát a keskeny ablak elé, amely valóban egy óriás lôréséhez ha-
sonlított, és rezzenéstelen arccal fürkészte a ködöt, amint szokás szerint gnómszerû,
kényelmes járással cammogott, elhessentve masszaarca elôl a hópihelegyeket.

A kisfiú lélegzete átmenet nélkül felgyorsult.
A ködöt most füstöt fúvó sárkánynak látta, amely dühödt horkantásaival felveri a

fagyos világ alvó lényeit, majd másodpercek múltán változott a kép, és lám, egy óriá-
si bálna úszott el az ablak alatt méltóságteljes tempóban, s legyezôszerû, sötétszürke
tajtékot lövellt ki, mintha barlanggyomrában, a hús és a zsír katedrálisában pogány
szertartás tüzét gyújtották volna meg a papok, akik titkon ligetek isteneinek áldoznak. 

Maci felkiáltott.
– Mi történt, kisfiam? – Anna nem értette, miért nem tudja most használni az idôt

felosztó varázskereket, amely egy helyben állt, mint a halott mókus kalitjában a játék
pörgettyû, és nem röpítette mesés, csodahozó partokra. – Látsz valamit?

Maci szája és orra elé szorította a kezét. A ködöt mintha széttolta volna egy kéz; egy
kéz, melynek emberalakja volt.

Forn lépkedett a ház felé, egyre gyorsabban és gyorsabban, ahogyan a két szeretett
és odahagyott szív verte rohanó lábának táncához a talpalávalót.

– Jön!
Anna ujjaival beletúrt a hajába, és egy ôsi mozdulat rutinjával szépítkezett. 
– Kicsoda jön, kisfiam? 
– Apa jön! – kiáltott Maci odafentrôl, és szemét elhomályosították a könnyek. A szél-

vihar elérte tetôfokát, és olyan hanyagul, mégis a célra koncentrálva dobálta a ház fa-
szerkezetét, ahogyan kockát gurít a kisgyerek, papírsárkányt röpít fiával a felnôtt fér-
fi, s ahogy munkája fölé hajolva számlálja a szemeket az asszony, aki rózsaszín rugda-
lózót köt.

Valóban Forn rohant öles léptekkel a fenyvesen keresztül, és a recsegô-ropogó, ôrült
léptek ritmusában égett a ház, lángnyelveket dobálva a ködbe, egy cigarettázó, rop-
pant árnyék eldobált, lobogó gyufaszálait.

Jónás Tamás

BOLONDOS

Változni vagy -tatni nem igazán tudtam.
Házam sem épült, de megházasodtam.
Hátra vagy elôre nem néztem. Hazudnék
valami bölcset, hogy miért, hogyha tudnék.
Alig is tanultam. Amit tudok, tudtam.
Vagyis dehogy: sokat – mégiscsak hazudtam.
Vagyis mégse: merthogy magamtól tanultam.
Vagyis attól, aki bennem él vagy hagyott
abból a tudásból egy jó nagy adagot,
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ami örök tudás, más szavam most nincs rá.
Nem kincs vagyok tehát, legfölebb ha kincstár.
Egy a fontos: s hidd el, mondanám, ha tudnám.
Lehet persze az is, több dolog is fontos.
Vagy ha mégis egy, hát, lehet, hogy bolondos:
s folyton alakot és színt, ruhát, nevet vált.
Kinevet. A végén. Vagy visszanevet rád.
Hiába hiszed, hogy elég ránevetni.
Nem tudod: futni kell tôle vagy követni.

CSODA PER

Lackfi Jánosnak

csoda per
sze csoda
csoda volt
ha ugyan
csoda van
de nagyon
de nagyon
ez a nyár
de hamar
meg az ôsz
ami nincs
se tavasz
se a tél
csak az em
ber örök:
a gyümölcs
meg a gaz
da kinek
szeme csil
log ahogy
megy a tél
s jön a nyár
soha sem
veszed ész
re azért
a tulaj
donos ott



kapará
szik az agy
meg a szív
közepé
ben ahogy
a kukac
az idô
sose sür
geti ôt
de azért
szüretel
szaporán
szüretel
mazsoláz
közülünk

Lackfi János

EGO

Határ Gyôzô bátyámnak
idetúlról odatúlra
nagy kalaplengetéssel

világra jött csipándi
facér pucér falat

kopasz kutyát csupálni
végül maga maradt

pincébe hömbörög le
fala rühös mohos 

varas kampóra bökve
handzsár kacor fokos

itt spanyolcsimma járja
hüvelykfogó csipesz

van rusnya kalodája
golyógyötrô bricsesz

szikéje négybe cikkant
szôrszálat bacilust

vágja mint pópa hittant
tollszárt penecilus 

Lackfi János: Versek • 249


