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Temető-projekt
Koporsók, fölfeszített, kibelezett koporsók, legjobban az ónkopor
sók bírták, csak itt-ott lukadtak át, ilyenben várta a feltámadást,
mellén éremmel, fejében golyóval Pauer alezredes úr, kit a minap
exhumáltak, bajusza éppoly csinosan kunkorodott, mint nyolcvan
nyolc éve, mikor utolsót pödört rajta a halott-rnosdató, és ilyen ón
koporsóban aludtak az irgalmasok is, kezükből a rózsafüzér most
majd múzeumi vitrinbe kerül, jobb páraviszonyok közé -langyos,
derűs ősz, legyek napoznak egy vadrózsabokorra vetett, szennye
zett védőruhán,vörös bogyók izzanak a combosodó gaz, szederinda
és akác közt, amit az önkormányzat emberei hónapja irtottak
motoroskaszával, itt egy kert volt hajdan, mondják, arborétum, és
ez igaz is lehet, mert a kieső sírokat acéltüskés nemesfenyőkárnyé
kolják, s a szétmállott padokra, a földbesüllyedt kővázákra vasta
gon, mint az erdei inda, méregzöld borostyán tekeredik, ebben a
kertben énekes madarak laktak, a nagy kőkereszt vállára este ba
goly szállt, mécsesek lobogtak, emberek emlékeztek, mondták a Mi
atyánkot, tépték a gazt, vitték a krizantémra a kútról a vizet - most
mindenfelé gödör - a kis gödrök kilakoltatottjai a történetírás
szempontjából jelentéktelenek, kivétel például Kassai Vidor, a pesti
színész, de ugyanolyan kenyereskosárba kerülnek, mint a Meiszne
rek, Tragorok s mások a nagy gödrökből,a címeres téglával meste
rien fölfalazott családi kripták üregeiből,amikben, mint valami tu
ristaház emeletes ágyán, úgy aludtak nagybácsik, nagynénik, szülők
és gyerekek - az üregek mélyén rothadt ravatalmaradék, ásvány
vizes palack és tégla, a falazat bontásakor hullott oda a tégla, föl
szedik ugyanis, jó áru, sok van belőle, szellőztetik,aztán beépítik
máshol- csontok, lábszárcsont főleg, de állkapocs is, némelyik áll
kapocs fogazatában tömés, a munkások közönyösen kerülgetik, ha
roppan, odébb rúgják - a vöröshatalom éveiben és azután rókák,
darazsak tanyája lett a temető, éjjelente kuncogó árnyak ugrottak át
a kerítésen, feltörni egy sírt, elemelni belőle a koponyát, mások hálni
jöttek, vagy a szajrét számolni, mocskos rongy, papundekli mutatja
s egy kibelezett bríftasni, amiben egy színes, szétázott igazolvány
képen kívül semmit sem hagyott az a kéz - hamarosan megszünik
a "dzsungel", lakópark épül a temető helyén, daruk forognak majd,
visszatolják a hantokat a gödrökbe, a szinthiányt törmelékkel pó
tolják, betonnal fednek, csak egy geodéziai rajz marad, amin rela
tíve pontosan feltüntetve a sírok helye, s ami elsüllyed egy lemez
szekrény mélyén, ahogyakiemelt csontok az embertani intézet
raktárában, steril lesz a föld, az éjféli házak közt kísértet nem kísért,
a leanderek sejtelmesen nem susognak, a dísztárcsák lidércfényt
nem tükröznek, a megzavarodott baglyok elmaradnak az ariten
nákról, csak a kutyák ásnak ki olykor egy porcogót a kerítés mentén,
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ki tudja, kiét? talán Maurer Sándor takácsmesterét, aki szivarral szá
jában úszta át a Dunát 1910. július negyedikén, úgy, hogya parázs
nem aludt ki, és akit 1915-ben, a nagy háború második évében, élete
harminckettedik esztendejében szólított magához a Jóisten.

Októberi kérdés
a városból kivándorol
a jóindulat mióta
tarta vándorlás lassacskán
azt fogjuk kétségbe vonni
mégez Közép-Európa?

Menyegző
"szerelmes vers színeivel jóllakatni"

(Tadeusz Kijanka)

az esküvőn a lengyel
szavakat nem értettükdeminden
rendben volt így isa kegyelem
a hónaljunk alattmegaz Úr
azérta kis közép-európai
falucskába is eljut samborowo
égtó1 nem messze földközelben.

Látomás
Nyilas Attilának és Dukay Nagy Ádámnak

azt mondjátok: a pusztulás
nincsmessze, ujjatok közt pohárral
magyaráztok, hogya kultúramega
hit, mint egyedüli támasz, egyéb nem
segíthet, az ember a felszínesség ellen
újra megkell találja Istent, mielőtt
örökre késő, ámen.
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