
Vojnits Imre

URNASOR

Az urnasoron szaporodnak
a mûkôbôl rakott stelázsik –
hát ez az! minket is, barátom,
mihamar egy-egy fülke vár itt.

Nevünk írják más nevek mellé,
s egy folyton-égô törpe lámpa
mögül kibámulhat fotónk az
odabiggyedt viaszvirágra.

Akárcsak régen ahol éltünk
egymás mellett-fölött az ûrben,
skatulyákba osztva emitt is,
csak hát, csak hát miniatûrben.

Amikor már a notórius
özvegy nô is tél-túl botorkál,
ha lenne ujjad még, a szomszéd
csempéjén szívesen kocognál.

– Ha megengedi: Por vagyok. S ön?
A válasz, sejthetô, rokon lesz,
s örvendünk egyet – bár lehet, hogy
minden közeledést zokon vesz.

Volna kedved e zsugorított
halálmódhoz? Csak mert nekem nem.
Sokkal inkább a régimódit,
ha nem sírkamrában, de kertben.

Fakereszt s igazi virágok,
halomra hull a rôt levél,
bogár bomlasztja lassú testünk –
nem támad úgyse föl, ne félj!
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Végig a szûk, plüssös folyosón, sebesen le a liften,
hangtalanúl az üveghengerben, mint a higanyszál,
majd a garázsbol a borszín autóval kikerülve
át a keresztutcák rácsán, a rideg falu házak
irdatlan sora közt, piszkosszürkére kifestett
sápadzó vonalak mentén, zöld lámpa jelétôl
lámpa jeléig, villódzó lila fényalagútban,
hátrafelé rohanó suta árnyak tömkelegében
(nem látszik, melyik a szobor és melyik él: alakok csak),
téglakerítéses, behemót, kuka gyártelepeknél,
híd remegô korlátjai közt, míg lent a vasúti
háló barna vagonsort ôriz erôtlenül, aztán
végre: a sík! ...Oldalt üde fák nyuligálnak az égbe,
s lábuknál, a barázdák zsíros fényein ellát
végig a szem – föl-fölszakad akkor a szádon a szó: „föld,
föld!”, és szüntelenül kiabálsz, hogy elérted a partot?

Magyar László András

CHANGE

A knósszoszi palota érdekes volt, ám kétségtelenül kisebb a kelleténél. Szûkös szobák,
keskeny folyosók, alacsony kapuk. Zoli a régit és a híreset nagynak, szívdobogtatóan
jelentôsnek szerette volna látni, nem ilyen hétköznapi-emberinek és otthonosnak.
Minósz, a Bikakirály, Ariadné, Minótaurosz – a Trencsényi- meg a Kerényi-féle mito-
lógiák lapjain ezek a nevek egészen másfajta, izgató, csábítóan különös világról me-
séltek. Itt azonban minden kicsi és tarkabarka volt, ráadásul e kicsiségben és tarkabar-
kaságban csak úgy nyüzsgött a sok amerikai, nyugatnémet és francia. Fôként nyugdí-
jasok, bermudanadrágban, fényképezôgéppel, tarka pólóban, vászonsapkában. Elvi-
selhetetlen karattyolásuk és dezodorillatuk betöltötte a hûvös, félhomályos termeket,
ha pedig Zoli a napfényre menekült elôlük, a sárgászöld bokrok közül forró hullám-
ként zúdult rá a kabócapirregéstôl zengô hôség.

Zoli tizenhat éves létére elôször járt külföldön, és mindjárt Görögországban! Jugo-
szláviában csak a színes benzinkutak, a furcsa feliratú, tarka teherautók és a sárga sze-
gélyes országutak jelezték még a boldogító idegenséget, no meg Nis éjjeli lármája, pa-
csuli- és kebabszagú, nyüzsgô, délies élete, azonban alighogy átlépték a retusált tábor-
nokképekkel és hivatalos üdvözlôtranszparensekkel ékített görög határt, minden va-
rázsütésre megváltozott. Másfajták, négyszögletûek és színesek lettek a házak, az utak
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