
Murányi Zita

Csak én maradtam

Akkor úgy éreztem, minden megöregedett. 
A tér, a fák, kék szemedből hasították ki 
az esőcsobogást. Csak én maradtam fiatal. 
 
A buszmegállónál a szürke rács 
kedvünkért változtatott mintát a kovácsolásán 
a hiány áteresztett néhány napszikrát. 
 
De valami egészen más esett vállunkra fény helyett 
talán csak nagyon össze akartunk tartozni 
a csók se ízlett. Olyan volt, mint amikor a meggyet 
 
véletlenül cseresznyének nézted. Én a járókelőket 
figyeltem vagyis csak a cipőtalpakat. 
Elképzeltem, hogy továbbhasad a gumitalp. 
 
Hogy farmer helyett a kedvedért mégis miniszoknyát veszek, 
te figyelmeztetsz rá, hogy a harisnyámon szalad a szem. 
Azt mondtad, nem érted, hogy a szép lábú 
 
nők, miét dugják el a lábukat. Én meg összeszorítottam 
a fogam, hogy megint csak a lábam szép. 
A szememen szétfolyt a festék. Talán rosszul 
 
túrtam bele a valóságba, azért esett szét 
a kép. Szerintem ráléptél a múltamra. Aztán a parkban 
sóízű volt a szex. A szárak virág helyett 
 
seszínű izzadságcseppeket gyöngyöztek. 
Sosem szerettem a virágokat. Nem is hoztál, cserepeset se. 
Mintha a test a neki szánt koporsónál 
 
néhány méretűvel kisebbe temetkezne. 
Jó, azok két hét múlva fekszenek le. 
Jobb, mint a váza. Azt hiszem te is meghaltál 
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és ne vágjuk le a tulipánt, 
egy kicsit, de nem látszott rajtad egyáltalán. 
Kicsit jobban húztad ki magad. 
 
Csak onnan tudtam, hogy halott vagy, 
mögötted két árnyék szaladt 
a Pásztor lépcső felső szakaszán. 
És a fokok is kitöredeztek, meglazultak, 
de lefele menet gondolatban még egyszer 
átfontalak, ahogy a Czakó utcát a Tabán. 
 
Azt gondoltam, délutánra elolvad a napharisnya 
a szobrok talpán, de akkor is hallottam, hogy 
ropog a kő, hiába lehettek most már mezítláb. 

Missa Solemnis

Az a sok torony, a zsémbes utca 
önsúlyával labdázott a Palotanegyed 
magánya, gyalog sétáltunk föl a Blahától 
a Rökk Szilárdig, másik nyár sütött a romépületek ablakáig, 
abból is szerettünk volna legalább egy-egy sugárnyalábbal. 
Lefelé több család valóban düledező bérházban lakott, 
szegénysoron, mintha mosolyogtál volna a szón, 
vagy valami nyelvbotláson és milyen jó lenne 
korlátnak neveznünk 
veronai erkélyeken a cselédsorompót. 
 
Szerettem volna, hogy igazad legyen. 
Előttünk hófehér pad reszketett, 
üljünk rá, kérted, amíg te az augusztusba térdelve 
kihoztam a macskát. Alig bírtam 
kirángatni, apám árnyékába akasztotta tappancsát 
a bomlás. Tíz percre hármasban maradtunk, te, én meg a nyá-
vogás. 
A gerendák között tágult a luk, az ölünkben is, hagytuk 
inkább a holdsugarak ezüstös agancsát. 
Fejünk fölött egymást előzve most már 
külön pályán mozogtak aszteroidák 
és a körúton is kigyúlhatott valami 
Betlehem-szerű lángcsóva. 
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A forróságot az ősz föllocsolta, később eltűnt a pad is. 
De időnként még bele szoktunk ülni a levegőbe. 
Olyankor, és ott, tíz év múlva, 
magával tömi ki magát a létezés gyanúja, 
vagy mint egy álló folyó vize. 
Vér helyett pumpával kényszerítik a szívbe, 
egyszerre árad, apad is, olyankor utca sincs 
és a bebocsátás kapujáról leesik a kilincs. 
De zaj nincs. Ott és akkor, ugyanolyan süketek lehetünk, 
mint Beethoven, amikor befejezi a Missa Solemnist. 
Magunkon kívül nem hallunk senkit. 

Édes ÚR
            K. I.-nek
 
Aki először végez, viszi a mosogatást, 
sorsot húztak, aztán közösen fogyasztották 
el az utolsó vacsorát. 
 
Édes Úr, hajolj közelebb Hozzánk! 
 
Nesze a tál, vagy nézd az égi rozsdát. 
A hajnal vörös lángját vérző csillagaid elorozták, 
holdfényből csorog a kés és fényéből meríthet a leveseskanál. 
 
Édes Úr, hajolj közelebb Hozzánk! 
 
A Farkas halott – tudod Pilinszky írta 
az ajtóban állt, vagy belül a hűvös szobában, 
amikor fejére acélesők záporát 
 
zúdította a szeretet nevű fejszecsattogás. 
De ismered a fabulát! (Lehet, hogy nem fejszét 
használtak, hanem baltát.) 
 
A buszmegállóban egy idétlen ürge, 
két kézzel csapott tavalyi bérletére – így jelezte, 
egy éve lejárt. Sürgetve az idei megváltást. 
 
Édes Úr, hajolj közelebb Hozzánk! 
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Az egész világ diliház. Esténként átdübörgünk 
hozzád. Vigyázz, 
nehogy, leverjük a menny felhőrácsozatát. 

tegnap

tegnap rózsaszínű voltál ma narancs 
az összezárt bimbóban a reszketés 
vártam hogy kinyílsz hogy virág vagy-e 
földi vagy valami égi-isteni keresztezés 
 
porzók bibék közé zártad a napot 
de ez csak éjszaka volt így reggel széttártad 
selymes szirmaid és büszke maradtál 
amiért magától az ég is egyre jobban eltávolít 
 
most rongyosra áztatott az eső 
selymes szőnyegeiden a méhléptek 
megtanultak egy másik igeidőben „lenni” 
már a zümmögés se a régi de a jégverésnek 
 
éppen ideje volt hátat fordítani roppant 
száradon méz csurog fokozatosan halványul 
el de fölragyog a megváltás aranyszínű tövisein 
körülötted a kert újra a nap aranyába hullt 
 
előbb a fák haraptak lángba azután a bokrok 
itt maradtam levetett szirmaidból csokrot kötni 
az isten és köztem még mindig tűzben áll egy sugár 
kifeszülve pont köldökzsinórnyi és nem tudom eloldani.


