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Juhász Zsuzsanna

Visszaváltozás
Az erősek az esték kiárusítói. Az aj-
tók tudói. Ők avatják fel a
legyintéseket, a továbbmenetelést.

Megtehetem
Megtehetem. Majd megbocsát,
aki tud. És megteszi, 
hogy részesüljön a csodákból,
beöltözzön újra
lassan,
megfontoltan.

Megtettem
Megtettem. A törtek feketék.
Csak csendes változatok, semmi
fűrészfog-ugrándozás. Az egység
pedig csak alkalom,
társas jelentudat.

A beavatottaknak
Éhség. Kirugdosott
szélvédő: agónia nyakkendőre és
két baráti kézre. Tekergőző, botlasztó 
harmóniák. Tavirózsa - -
gyökérrel a tó felett. 

Stigma
Gyors dallam, égigérő ritmusok,
kötelesség-pászták a levegős szünetekben,
párnás véletlenek,
legalább huszonnégy óra szemhéjveszély nélkül.
Ruhátlanul is fémölelés.

Marno János

a cselekmény – isten ha egyszer lábra kap

részletek a fenti címet viselő, majd’ harminc éve napvilágot látott verseskötet mai, tüzetes, minden 
egyes darabot felülvizsgáló átiratából, illetve a felülvizsgálati munkanaplóból
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A víz egy tejszínű mellékcsőből
szökik ki a falra – ha ugyan fal az is,
ami nem ér a térdnél lejjebb. Ez a víz, vízkör,
hézagfal alkotják együtt a vagy szűk
vagy öblösebb tocsogó fülkét, melyet Robinson,
magában, Isten illemhelyének nevez.
A név pedig minden. Mellemben még a füst,
a Semmi csecséről leszítt levegőtej, 
s fejben az őszi vagy tavaszi árvíz,
aszerint, hogy gázol az ember vagy térdel,
szavát elfojtva, elapasztva a szégyen.
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A tejszínű mellékcső vajon honnan származik? Arra jól emlékszem, amikor a Fa szappan kicsusz-
szan a kezemből a kórházfolyosó egyetlen tusolójában, a csövet viszont nem látom magamban, 
ahogyan a falat is máshonnan veszem, nem a kórházból. Blöffölök. Mint egy kártyajátékos, aki 
fékezhetetlenül emeli folyvást a tétet.
Isten tudja, gondolja, ki lát, ki nem lát bele a lapjaimba. Aztán egy hirtelen jött indulatból ki-
teríti őket, nem azokat, akik belelátnak, sem akik nem látnak bele a lapjaiba, hanem a lapokat 
magukat, ami egyidejűleg teszi a játékost vesztessé és kirekesztetté a játékból. Az ilyen ex-já-
tékos pedig hamar kórházba kerül, egy félig-meddig elfekvő osztályra, ahol a magatehetetlen 
roncsok ritkán kívánnak fürdőt venni, miért is akarnának megszabadulni a saját szaguktól, ami-
kor az a szag az egyetlen olyan burok körülöttük, ami legalább emlékezteti őket az otthonos- 
ságérzetre. Azt azonban nem tudom rekonstruálni magamban, hogy harminc évvel ezelőtt 
miért nevezte Robinson ezt az elfekvős tusolót Isten illemhelyének. Robinson Dosztojevszkijt 
olvasott volna? Akit én csak nagyon keveset, a legendásan nagy műveit egyáltalán nem, és azt 
sem tudom, miért nem. Hiszen ami keveset igen, azt mind élvezettel faltam. 
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Hidd el, hogy hideg van, rögtönöz a nyelv
elméje, róva körbe a kórházi havat;
hit, hold, kutya, hideg – a vers nyers
szavai, a kutya sem veszi már számba
őket. Hanem ha eléri bendőnk
s irhánkat a húsvét! E szavakból akkor
egyszerre hímes tojások lesznek,
kifúttak, csírátlanítottak, amilyennek
a szerelmünk bizonyult a bonyolult
körülmények közepett… Na és anyád?! – hörgi egy
fehérbe bújt múmia, hánytálat lökve elém.


