
Aztán a sokarcú őrökre gondolt. Szánta őket. Mindennap harisnyát kell húmi, meg
kell kötni cipöpertlijüket, mialatt ő lábatlan lényével kitakarva fekszik a végtelenben.
És nevetséges kefékkel sikálják a fogukat. A fogakhoz vésők és fogók tartoznak. Igenis,
fogók, amelyek feszítve, recsegve belemareangolnak a cipöpertlit és nyakkendöt szorgal
masan maslizó őrök szájába.

- Jlijl - síkoltotta, de ez már nem az ő fájdalma, a csikorgó zörejek visszhangja
volt. És nem is a fogaké. Kavicsok zörögnek a feje felett. Vagy...?

Akkor vette észre, hogy a mélységben bozontos, szörös állat közeledik felé.
- Ez most megeszi a csigát, kétségtelenül megeszi. Milyen állat is vlijon, vakondok

vagy barlangi medve?
Azonban csak a szavakat kötötte össze kétség és összehasonlítás, a mondattá változó

mese mögé illeszkedett a kérdőjel. Bent a csigaházban az összehasonlíthatatlanság
renclje és egyhangúsága lakott. Mindazonáltal a szavak egy ideig m~ kitátott állka
poecsal erölködtek, mintha a megnevezhetetlen állatot utánoznák: "ÉS bekapta és le
nyelte és kavicsok alá és ször alá és bőr alá került a csigaház. Aztán az állat is szétpor
ladt. Humuszábőlnőtt a láncfü gyökere. A gyökérből szár lett. Sebesen nőtt, kapaszko
dott egyre fölfelé, át a rögön és a kavicsokon, vidáman mutatta fel bóbitáját a börtönud
var közepén. A rabok körbe-körbe jártak. Az egyik lehajolt, letépte. 'Thnyerén ringatta
először,aztán ráfiíjt.

Az őr akkor kiáltott a rabra.
- 1977-es!- s ez a süvítő hang szellöt kavart a felfelé emelkedő bóbita alá. A bóbita

szállt, egyre fel, túl a falakon, a szögesdróton, a világosság felé.

KÁNTOR ZSOLT

Múmia barna háncsban

- Varga Imrének-

Mintha síkba préselték volna,
csakkicsit gyűr6dik a tengerpart alá a homok.
Meg-megrándul a levegő, IWnny szárad a kaktuszokra.
Olyan ez a növényi sírdogálás, mint a halpikkelyek.
Egy sakktáblán ébredsz, csikó és bástya között.
Kattog6 radarok járják be a pepita harcteret.
Csavarok hullanak jégcsapokra, kis kulcsok
zörrennek a királynő ölében.
A kamera megfordul s Zámi, amint
rogördül egy üvegkompra s a tat kettéreped.
Ez a beszéd. Megmerülnek szavaink, elúszik a látvány,
mint szép plakát.
A veszekedés egy szoba. Súlygoly6k gurulnak
a kopott parkettán és gregorián hallik.
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