
SCHEIN GÁBOR

siettem váratlan ajándék
kegyével nem volt oda se
néztem a fák tövébe de
olyegyszerűen volt e Tájék

hol már bolyongok holmi holt cél
iránya nélkül imbolyogva
a legkevesebb hullt a sokra
feledni lehetett mi hol kél

mi hol hull mégis volt Alakja
az Egyszer az hol bármi megtér

(homok)
A királynő, miután visszatért, megállt a tükör előtt,

a fiókból mindenféle anyagokat vett elő, és arra kért,
kötözzem be jó szorosan a nyakát, a fejét, mert nem akar
többé se látni, se hallani, csak a száját, azt hagyjam
szabadon, és miközben karon fogva a fotelhez vezettem,
megszidott, amiért álmában megcsaltam, úgysem árulja el,
kivel. Engesztelésül egy széles üvegtálban gyümölcsöt
tettem az asztalra. Az almán és a szőlőn még csillogott
a víz, a legsárgább fürtről lecsíptem egy szemei, de ő

eltolta a szájától: érzem, most sem vagy itt, ha rajtad múlna,
alig töltöttél velem egy kis időt. Pedig akkoriban folyton
róla gondolkodtam. Sokszor láttam őt egy képzeletbeli
színpad kiizepén, a feje ugyanígy gézzel vagy más gyolcsszerű

anyaggal szorosan bekötözve, és körülötte sok-sok szereplő,

akik semmi összefüggőt nem csináltak, csak néha odamentek,
odakúsziak, odaugrottak hozzá, és meglökték, hogy a térdére
szerelt kerekeken messze guruljon. Én a nézőtér utolsó
sorából figyeltem, mi történik. A színdarab végén, nyilván
utalásképpen. amit nem sikerült egészen megfejtenem, az egyik
szereplő, aki a legnagyobbakat taszította rajta, átadott neki
egy zacskó homokot, amit a királynő félszeg mozdulattal
mintha nem lenne biztos a dolgában, elvett és szétszórt.
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SCHEIN GÁBOR (üzeni innen)
Nem olyan, mint a régi szenvedőké, talán nem is száműzetés. Öt perce van,
hogya holmiját a vonatra jölpakolja - a lépcsőnél tolongás, valaki oroszul
kiabál -, és az első próbát máris kiállta. Egyfiatal tiszt mellé szól a jegye,
mireodalép, a kalauz már meg is fújta a sípját, és az ajtót valaki kintről

bevágja. A határig mégmindig ismerős. Ott változik a nyomtáv, és a mozdony
az éjbe húz; az embert így könnyen megfoszthatják egy némely dolgától,
a tiszt kabátjának dőlve, nyitott szájjal alszik, és szemben ugyanúgy két idős,
kövér asszonyság, az egyik tömött batyujával Ungvárnál leszáll. Ejfél felé
mársemmisem őrzi kontúrjait. Fülledt bűz, halkbeszéd, horkolás, egyguruló
üveg valaminek nekikoccan, reggelre a látvány mégis mintha egy metszetet
másolna: a tiszt kint cigarettázik, fák, magas áramú vezetékek, odavetített
mezők mintázata suhan át egy arc mögött az ablaküvegen. Aztán mindent
letörölnek a salakhalmok, a vasromok. Üzenni innen A-nak mit is lehetne?
Hogy Nyekraszov házán még mindig ott a tábla, és a csatornák bővizűek?

A boltban legalább füstölt halat lehet kapni, és a doboza frkete, mint annak
a tadzsik fiúnak a haja, akivel a könyvtár előtt találkozott. És bent, a tompa
fényű teremben, mint aki kedvét leliaz időknek ebben a zűrzavarában, ott ült
A, mosolyával válaszolt a fel sem tett kérdésre: hogyan, hát Ön halottaiból
visszajár? Képzelje csak, játékául a józan szeszélynek, a bejáratnál épp imént
koboztak el néhány önről szóló írást, melyek márnem tiltottak ugyan,de még
nem is lehet őket olvasni: intett az őr, telve jóakarattal, ha tetszik, most már
bemehet. A tadzsik fiúról ne essék szó. A fakockás átjárókban fanyar esőillat

lengett, és mire a vonat lefüggönyözött kocsikkal újra a határfelé indult,
a lány is kívánta máraz ébredést. De helyette csak még mélyebb álmok jöttek.
Egy városszéli lakótelep harmadik emeleién. ahol a falak semmi zajnak nem
elrontói, élt egyedül hosszú éveken át, és olvasta Önt, báregyre tétooábban,
egyre kedvetlenebbül merengoe, vajon miregondolhatott, kedves A, amikor
az óváros korhadt lugasai alattsétálva egyalkalommal feléfordult, ésgúnyosan
megjegyezte, igazi izgalmat ön mindigcsak a könyvek utolsó oldalain talált.
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