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L Á S Z L Ó F F Y   C S A B A

Emlékeltolódások

A tetõ kikezdve (a padlástér
a teméntelen galambürüléktõl konkrétan is),
vadul szorongat az idõ a legígéretesebb
tavaszi reggelen: mintha elnyûttem volna
évszakaimat, összes éveimet,
étkeimbõl csak az ízhiány, éjszakáimból
csupán a bûz, a bomlás íze ingerel.
Állatösztönnel érezni a készülõdõt -
mint örök megbékélésre intõ jel a fehér lepedõn,
amelyet ágyvetéskor kibontva lobogtatsz,
s melybe egy kéz egyszer bepólyál.
Legszívesebben visszalopóznék oda,
ahol anyám sûrû haját alig
járta volt át a szürke fény, s apám maga
sajnáltató nyögdécseléseivel még
nem pályázott „A képzelt beteg” fõszerepére.
„Anyám az volt, aki  ma én” - ezt az elhamarkodott
vallomást sikerül lenyelnem; minek ismerje meg
gyermekem idõ elõtt a gének kényszerû
játékát? A kockázat most (még) az enyém.
Aztán épp õ következik talán - van, ami
még a legszörnyûbb, legbizonytalanabb
idõkben sem változik: a kihívásokra
a hitetlen lelkeknek is válaszolniuk kell.
(Végtelennek tûnik a pillanat Tordán,
midõn az elsõszoba sötét gerendái alatt
spiritiszta nagyapám megérinti vállamat...)

(A halálugrás-mítosz)

Gyönyör-fejese esztelen
emlék-halacskák teste lenn
száll, lubickolva, fesztelen.
Tánc ez, vagy rémület csupán
csapkodó szélvihar után?
(Halott fürj úszik el sután.)
                  
Sípol a tüdõ s hasogat
a sípcsontvelõ – „ne sokat!    
még nem te vagy az áldozat”.
 
(Ha összekoccan a foga:
lúdbõrözve – bár van oka –
meg ne nevezze, jaj, soha!)
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(Diótörés a verandán)

Kék ég, õszi csend, mély –
ropog a kemény héj,
andalító fényben
nagyapa a székben
látszik, ahogy megdõl:
óriás diót tör.
 
Mukkanás sem hallszik,
az unoka alszik,
álma mély, de mintha
rakoncátlan hinta
röpítené lábát,
két magasba szállt ág
rúgkapál keresztben,
s szempillája rebben.
 
Rúgd el magad kincsem,
Zólyom, le ne intsen
hûtõszekrény, vedlett
bunda, konyhaszeglet,
kihûlt tányér, tálca,
és ami csak álca:
felfújt ócska eszme,
szennyvíztõl degeszre
dagadt gumicsõ: mind
jövendõd felett ring -
rúgd el, játszva, dacból,
messzire magadtól.
 
Álmod tiszta ormán
minden más koholmány,
lyukas persely, dolmány,
bús elefántormány
s hisztériás kormány.
Rúgd el magad végleg
a kifosztott földtõl.
Míg kinn gyermekké lett
nagyapád diót tör.

x
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Ahogyan kezdõdik valami
ahogyan véget (nem) ér ...........
a romlásnak kint semmi jele most.
Ha elmerészkednénk az erdõig:
azt a virulást! azokat a fakoronákat
nem zavarják meg a katonai helikopterek sem.
                                                          
Kis szédülés - az erõs levegõtõl?
Vagy mert sok mindent
megkíséreltem elfelejteni.
Van, aki nemcsak a fenyõkbe,
nádszálakba is megkapaszkodik,
hogy el ne veszítse szeme elõl az utat
(„amelyet apám százszor megjárt
valamilyen elérhetetlen igazság után kutatva”).
                                                                  
A vér nyoma a farmeron,
egy tapintás a combodon -
az élet olykor törékenyebb, mint egy
legurult ceruzavég, mely behajlít
néhány fûszálat. Persze közben
ki is törhet a hegye.
                                                
Most az ötödik lakás (hányadik otthon?)
még el nem idegenedett szobájában le-fel
koslatva szeretném megállítani a család
szubjektív idejét - ha a történelmit
nem is lehet!
Agyam mint letörölt, néma tekercs.
Amit már úgysem lehetne tisztázni?!
Érdemes-e egyáltalán? S kivel?

„Igen, az ember korlátai stb.” ‘

Ami látószögembe esik még,
porzó pelyhek, szekrénybe zárt
levendulaillat. Szakállam még nem elég
gyér, a borotválkozás háromnapos rendje
csak átmeneti sminkelés vagy mentség –
a holttestek zûrzavarában úgyis minden kinõ.

‘Tolnai Ottó


