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c s o r d á s  k A t A

’88 október

Nem gondoltad volna, hogy csak úgy 
bele lehet futni a saját gyerekkorodba. 
Egészen készületlenül ért. 
Persze ehhez kell az avar fanyar szaga 
alatt a nedves föld dúsabb illata. 
Ahol a gyökerek közt férgek mozgolódnak
titkos birodalmukban. 
Ha oda megint le lehetne ásni. 

Ez a forró ősz, ami még sokáig
arról lesz nevezetes,
hogy most semmi nem tud kihűlni. 
A fényes levelek zsírkrétával rajzolt foltjai. 

Az óvodából kiszűrődő edénycsörömpölés
nem olyan, hanem pontosan ugyanaz. 
És ettől boldog leszel, mint 
a hamis nyártól megtévedt rovarok. 
Nem bírsz elszakadni. Ráteszel
még egy kilométert. Aztán csak
még egyet. 

Régi szép idők 

Várom, hogy kihúzza belőlem az összes testrészét. 
Szeme mögött zavaros vizek, ahol könnyű zátonyra futni. 
A szomszéd körfolyosón valaki a gyilkosát engedi be épp.
Ilyen megfigyelésekre tördelem szét a délutánt, 
aztán ott maradok megint egy idegen szagában. 

Akárhány alakot ölt, a cigarettáról mindig felismerem. 
Iszik, rágyújt, iszik, rágyújt, sajnos mindjárt 
megszólal. Most kellene hazamenni. 
Ha ezt sokáig folytatja, valami kipereg belőlem újra. 
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Aztán úgy csinál, mintha meg se látna. Most tél van.
Aztán mintha akkor venne csak észre. Ez tavasz.
Pedig én mindig ugyanott ülök, ott a pultnál. 
Most szőke, most öreg, most köpcös, most
az arcán ismeretlen eredetű sebhelyek. 
Most nős, most csak gyereke van, 
most ún. „magányos farkas”. 

Pedig mennyit esküdöztem, hogy én 
kalapossal soha, nálam alacsonyabbal soha,
zongoristával soha. Aztán tessék, itt fekszem, és várok, 
amíg kihúzza belőlem ésatöbbi ésatöbbi. 

Úgy állok itt

mint aki sűrű erdőből hirtelen nyílt terepre ér 
mint aki megtántorodhat mégis 
mint aki természettudományos megfigyeléseket végez 
mint akit érdekel egy halott állat 
pedig most is csak önmagán gondolkodik
mint aki szarvasokkal találkozott
mint egy repülőgép-szerencsétlenség egyetlen túlélője
aki a füstölgő roncsok szórásában 
a szeme sarkából egy seregélyrajt figyel
mint akinek minden előjel nélkül megindul a vére 
mint aki el se ment soha
mint aki most érkezett


