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T e  vagy az?
Én vagyok.
A  családod is nálad van kint?
Ok is, a gyerekek felnőttek, dolgoznak, mi a feleségemmel nyugdíjban vagyunk már.
így társalogtak egy darabig, mígnem az otthoni túlélő meg nem kérdezte:
-  Mondd, te honnét tudtad, amikor még senki se tudta?
És akkor az, aki legelőször megérezte, elmesélte.
Este véletlenül éppen a rádió hírműsorát hallgatta, a műsorvezető előzetes időjá

rás-jelentés gyanánt azt mondta, hogy kinéz a stúdió ablakán, az idő derült, jó l látja 
a teliholdat, és aztán rátért a fontosabb hírekre. Akkor ő valamiért gyanút fogott, ki
ment az erkélyre, tényleg derült volt az idő, de teliholdnak nyoma se volt, a hold éppen 
hogy csak dagadni kezdett. Akkor visszament az erkélyről, az útlevelét magához vette, 
meg némi készpénzt, a gyerekek a másik szobában játszottak, a felesége főzött a kony
hában; lemegyek egy kicsit levegőzni, mondta a feleségének, és elment, és felült a leg
első vonatra. Mert úgyse tudta volna megmagyarázni.

Hát igen, mondta a vonal túlfelén a barátja, aki a polgárháborúban minden csa
ládtagját elveszítette. Aztán hozzátette: ő ismeri a rádió épületét, meg a stúdiót, ahon
nét a hírműsorokat adták annak idején, onnét az eget nem látni, egy szűk udvarban 
van a földszinten, csak a falakra látni, vajon miért mondhatott ilyen baromságot az a 
műsorvezető?!

Hát ez az, mondta a messzi távolból az, aki elsőként megérezte.
És aztán megbeszélték, hogy majd ellátogatnak egymáshoz, most már lehet, aztán 

nem látogattak el egymáshoz, meg is haltak előbb-utóbb, de ez már mellékes.

Bodor Béla

JELENTÉS A ROCK-MADÁRRÓL

Azt gondolom, hogy lassan vége lesz. 
Ahogy a sötétség kissé felhígul, 
kirajzolódik a domb gerincén 
a súlyos, szürke fonadékcsomag,

toliból, szőrből vagy pihéből tapasztott 
hosszúkás, tojásdad alak. Lüktető 
szobor, de nem fej, vagy ha az, arctalan, 
lekopott forma, esetleg egy madár.

A  sötétben, ahogy előtte álltam, 
éreztem azt a tompa lüktetést, 
sötét odújában ahogy a szív ver; 
átvette a zakatolást a kő,
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lábam alatt a dombhát vele rengett. 
Elképzeltem a nyirkos meleget, 
a sötét, csontos, de bélelt üregben 
táguló-összehúzódó szív helyét.

Hogy is lehetne a szívben világos, 
honnan eshetne fény az élő szívre, 
gondoltam, mikor bolyhos felszínéhez 
tapadva álltam a párás sötétben.

Ahogy tehát egy kissé felhígul 
a sötétség, és némi fény vetül 
a toliburokra, földereng a hasmánt 
futó hasíték a merev köpenyen,

a rés, amelynek mélyéről kibukkan 
a fonálból szőtt, kissé ragacsos 
alakzat éppen az arcom előtt.
De milyen nagyon közel, istenem,

miért kell ilyen nehéznek lennie, 
ahogy a szűk helyen nekem feszül, 
arcomba nyomódik; miért nem lehet 
könnyebb egy ilyen nagyon közeli tárgy,

ezt gondolom; miért nem rebbenően 
könnyű, mélyén a verdeső szívvel, 
mézgás vattával ez a nagydarab test. 
Visszataszító az ilyen szeretet-

csomag látványa, és ha mélyére néz 
az ember -  nem a szívig, egy réteggel 
előbb -  a vattaszerű tojásalak, 
ahogy megépül ott bent, a madárban,

a résben látom. Hozzá préselődöm, 
hogy -  ha levedli tollát -  megragadjam. 
Lentről a tarkacuccos kalmárnépség, 
kezével emyőzve szemét, fölfelé

bámul, hogy hozzáragadtam-e, vagy csak 
megragadtam; nem látnak erre ösvényt, 
a kiszögellésekbe kapaszkodnak, 
úgy igyekszenek a nehéz terepen
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a zavarbaejtő pompás madárhoz.
De fel is feslik akkor már a test, 
a kloákától begyéig a hasán 
szétgombolódik a szálkás tollazat,

és lerobban, mint megpattanó maghéj 
a tollas test, ez az egész madárság. 
Megbillen a feje és hátranyaklik, 
a kőre dobban, kongó hangot ad;

a hirtelen szétterjesztett szárnyak 
megroppannak, a szélre csavarodnak, 
és az egész működő szerkezet 
röptében megtörve összeomlik.

Egy halom roncs és rongy körös-körül, 
az alakzatból más nem is marad, 
csak a tollburokból kibontakozó 
mézgás anyagú fonadéktojás;

ez a tagolatlan felszínű forma 
nem látszik valami Ígéretesnek; 
foghatatlan és elengedhetetlen, 
a letisztulás végeredménye ez,

és nem -  mint tojásalakja láttán 
gondolnánk -  csírája valami újnak. 
Egybeburkol vele a szűk helyen 
a sűrű és tapadós levegő,

ez az erjedt, puhán rétegzett közeg, 
és megkönnyeztet -  hát sírnivaló, 
hogy csak ezé a büdös bélgázé 
a könnyűség -  csípi a szemem,

pezseg a lecsapódó pára a gubó 
külsején, ahogy máris oldódni kezd 
és gőzzé olvad az érintkező 
réteg a felszín és a külgáz között.

Nem látni persze innen túl közel 
a kibontakozó pompás alakot, 
sejthető csak a hozzápréselődő 
test megalázó alulnézetéből.
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Nem a szem ismeri fe l ezt a formát.
A  szálak ragacsát simító ujjak 
ragadják meg: a tapintás tud róla; 
a visszaverődő meleg lélegzet

ahogy a lassan fellazuló felszín 
és a párára érzékeny arcbőr 
között vattagombolyagként pattog, 
az hoz róla hírt. De nincs neve. A  bőr

nem nevezi meg. Tartja és becézi.
Egymás foglya a kéz és az anyag, 
ahogy érezni próbálja a testem 
messzi bentről a gyenge dobogást.

Hallgatóznak tehát az ujjhegyek.
Az arcbőr saját sós nyirkába kóstol.
A  mézgás vatta kívülről takar.
Hihetetlenül nehezek vagyunk.

Egy közös szemünk van, mély, mint egy seggluk, 
aztán feloldódik a csontom is, 
mintha szálak gubanca lenne minden.
Annyit még érzek, hogy felemelkedünk.

Darvasi László

ŐRÜLTEK, BOLONDOK ÉS EGYÜGYŰEK

A bolondok faluja

Azon a vidéken, mely magasságban Rostocktól a fiumei hajóvámig, szélességben pedig 
Kijev városától a müncheni söröshordókig tart, ismeretes egy fölöttébb különös falu. 
Nevezetes hely, habár néven nevezni senki nem kívánta eddig. Elég volt annyi, hogy 
tudtak róla. Mivelhogy e település eredete és rendeltetése egyként tűnik a történe
lem kavargó ködjébe, minekünk is legyen elég annyi, hogy a bolondok falujáról van 
szó. Ebben a faluban bolond a bíró, a pap, az uzsorás, a földműves. S nemcsak a kő
kovács, de még a műcopfokkal, disznózsírral és rézreszelékkel házaló külhoni ván
dorkereskedők se normálisak. Természetesen őrült nyelven vallanak szerelmet és szit
kozódnak ebben a faluban. A  szél, a hajnal, a könnyek, a hegyek, a vízesések és hor
hosok ugyancsak bolondok itt. Bolond fák magasodnak elképesztő utak mentén. Bo
lond virágok szirmoznak a kanálisok partjain. Bolond utcák kanyarognak fel s alá, és 
bolond dűlőnevek mutatnak utat az őslakos bolondoknak. Akik idevándorolnak,


