
ilyen tekintet” — gondolja Le ven te, miközben a füstölő ké mény -
óriást figyeli és a putrisort a sze méttelep mentén, a zöld domboldal -
ban, szurtos, rongyos emberek bámulják a menetet, az asszonyok
csípőjén gyerek, szamaraskocsi bakján öreg cigány lógat ja az orrát,
ölében ostor, megemeli a kalapot, elmarad a városka, a benzinkút, a
bank, a tanácsháza az idegen zászlókkal, árad a menet, mint a folyók
mostanság, aki marad, marad, aki megy, megy, „Nagy asszonyunk,
hazánk reménye” — erősíti fel az éneket az ipari park alumínium-
hodálya, farkaskutya szalad ki, Vitéz rendre uta sít ja, „nézd csak, ott
mennek a magyarok! — mondja egy vékony asszony a még véko -
nyabb urának egy tömbház ablaká ban — ugye, tudod, hova mennek?
— az ember bólint — a csilla gokba, Juon… ahonnan valók… — az
em bernek kikerekedik a szeme — így mondta az utazó, aki azt a forgó
micsodát fabrikálta a patakra apuka méhese közelé ben… és azt is
mondta, hogy ez csak féligaz ság… mert va lójában jönnek… vagy
pontosan, az ő szavaival: »ide mennek« — az ember szeme még job-
ban kikerekedik — csak majd nem látszanak… nem látjuk őket… és
ők sem látnak minket és a pusztulást… csak a szűz he gyeket látják…
mint azelőtt… olyan elbír ha tatlan tiszta tekintete volt az utazónak…
emlékszel?”

Háborús versek
A vállak és homlokok

A vállak és homlokok, a térdek
és cipők nyomai ott vannak még
a macskaköveken, a csatornanyílás
rácsozatán és az útpadka sarkán,
ahová zuhantak éppen, és ahol sokáig
csak hevertek, egyre hűvösebben,
míg a páncélosok körül nem zárták
a piacteret, és miután a háztetőket
megtisztították az orvlövészektől,
a testeket is eltakarították persze,
így már csak lenyomataik és foltjaik
maradtak az utca kövezetén, mint
gyűrt ágyakon a sírig feledhetetlen
ölelkezések emléke.

DANYI ZOLTÁN

380

Eleje:Layout 1  2010.04.19.  14:19  Oldal 380    (Fekete/Black lemez)



Nem azért történt

Nem azért történt, hogy megértsük,
hanem csak, hogy elviseljük. — Meddig
mosni, áztatni, öblíteni, míg előjön
a kék, tisztán, meddig hagyni, hogy
áradjon, folyjon, dőljön belőle a fekete,
a szívszorító, hogy végül mégse óhajts
mást, csak a kéket, fekete nélkül; vagy
ha mégis, legfeljebb ahogy a hatalmas
alkonyi hullámok lassan emelkedő hátán
a közelgő sötétség, lehetőséget és rejtélyt
hordozva, de már veszély, fenyegetés
nélkül. — Nem azért, hogy megértsük,
hanem hogy elviseljük: mindezt lehet,
és nincs bosszú az elkövetőkre, nincs
bűnhődés, mert ki határozná, és vajon
ki mondhatná meg.

És ahogy haladunk

És ahogy haladunk tovább,
összefolynak a kontúrok, a ráncok,
egymás tükrébe nézünk, és nem látunk
mást, csak a láthatatlant.

A harctereken kinőtt a fű — a csaták után
ócska fosztogatások következtek,
szájbalövés egy házimozirendszer
miatt, hazavinni a gyereknek.

A téli hadjárat

A téli hadjárat után alig maradt más,
mint a dombok, lábnyomokkal a fűben,
és a felásott, majd újra visszatemetett
föld, néhány ezer testtel gazdagabban.

De a fák lombja, a korona sehol: szét-
szakadt törzsek szegezik szuronyaikat
az égnek.
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