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g a r a c z i  l á s z l ó

Weszteg
Félbemaradt mozdulat. Kéz a levegőben.  

Az agy és a száj közt megrekedt szó. 
Elcsitul a zaj. Generálpauza. Szúnyogzümmögés. 

A felhők égre torlódó gyászmenete. 
Karmesteri pálca. Hályogos, tompa tekintet. 

Tessék haladni, nincs itt semmi látnivaló. 
A program elmarad. Lemondták a találkozót.  

Visszhangzik, aztán csend. Lemegy a nap. 
Elhalnak a léptek a folyosón. Megállnak a gépek.

Kékhalál. Bezár az iskola. Megtörik a rutin.

Üres rakpart, aluljáró, parkoló, plázaterasz. 
Megfeneklés. A világ megfeneklett. 

Kihűlő rezgéspontok. Planetáris panoptikum. 
Minden óra negyed hármat mutat. 
Kilapul a görbe, elcsitul a hullám.  

Befelé zsugorodsz. Tudtad, hogy ez lesz, 
de nem számítottál rá. Nem számoltál vele.  

A holnapra készültél. A holnap nem készült rád.  
Vége a műszaknak. Kimerevített képek. 

Verebek a sétálóutcán. Vízben megcsillanó pikkely. 

A város magas pontjairól látszó havas hegycsúcsok. 
Színes krétafelirat: hiányzol, nagyi. Adásszünet.

Pókháló a nagymedence sarkában, zöld fű a sínek közt.
Az éjszakai szálloda szív alakban világító ablakai. 

Más az állaga, a csendje a reggeli ébredésnek. 
Nem érdekli a rasszod, a szokásaid, a nemed. 

Közös és közömbös. Nyugtalanító. 
Rád nehezedik. Agyonnyom. Megfojt. 

Nem rendetlen: rendellenes. Nincs rendben. 
Megbízhatatlan, gyanakvó, tétova, csökönyös. 

Leszűkült mozgástér. Alapvető testi igények. 
Az óvatosság geometriája. Láthatatlan szorítás.

Számolod a napokat, űrrel töltöd ki az űrt.  
Harag, közöny, cinizmus, beletörődés.

Elüldözted, hogy befogadhasd. Otthonra talált,  
és most helyetted dönt rólad. Zendülés.  
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A tested menekülttábor. Nem mozdulsz. 
Torkodra forrt a szó. Állítsák meg, gondolod,  

de nem állítják meg, se a kezükkel, 
se az akaratukkal, se a tehetetlenségükkel. 

Nem viszik el a szemetet hajnalban. 
Nem szállnak fel a repülők a kifutópályáról. 

Nappal megszűnik a közlekedés, éjjel a közvilágítás. 
Nem rajzanak álombogarak a lámpa körül. 
A karodon oltásigazoló kvantumtetoválás. 

RNS-alapú profilaktikus vakcinák, nanoszike, 
immunrendszert átprogramozó mikrochip. 

Digitális asszisztensed nem jelzi többé, 
hogy likvidált a tüdődben nyolc rákos sejtet. 

Ólomszagú szél suttog füledbe, halottszállítás: 

egyes gomb. Nincs diszpécser, nem visznek 
ki senkit a reptéri hűtőkamionokhoz.  

Gőzölgő salakdomb. Ismeretlen pályán haladó nap.  
Meg sem születtél, mégis utolsónak maradsz. 

Ahogy lépsz, szemek nyílnak-csukódnak a porban. 
Hasukra fordult halak. Facsonk az ingoványban. 

Kedvelt kirándulóhely, mogorva pincérek, 
vidámra félemlített turisták. Hídcsontváz. 

Feketére göbösödött, tüskés bozót. 
A stadionteknőben szétdobált kövek.  

Hajnalodik. Beérsz a központba. Feltámad a szél. 
Kábel csapkodja a falat. Szétrugdalt barikád. 

Fémhordó, benzineskanna. Émelyítő bűz. 
Szerves hulladékot próbáltak elégetni vagy megfőzni.  
Fény szivárog be a tetőn. A sarokban víztől feldagadt,  
penészes könyvek. A betört ablak csikorgó szilánkjai.

Szigszalaggal körbetekert bakancs. Terepmintás 
nadrág. Lehorgasztott fej. Doktor Schnabel 

ül a hamuban, és magában beszél. A történelem 
mint virológiai probléma. Minden, ami van, 

azután van. Mintha restellné, hogy rongyon 
átszűrt pocsolyalét iszik fémtányérból. 

Megkéred, hogy állítsa meg, nem állítja meg. 
Se a kezével, se az akaratával, se játékos kedvében, 

se a tehetetlenségével. Egy kis ízelítő. 
Utolsó figyelmeztetés. Rémhír és vaklárma. 
A következőt nem úszod meg, jön a frász. 
Akkorát kiáltasz, hogy elfutsz magad elől.
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Kongatni a vészharangot.
Rossz válaszok. Parazitaeső. Az ember 

felhasználói végpont. Kiszipolyozható gazdatest. 
Mém vagy lábnyom. Hiszti vagy depi. Spirituális járvány.  

Egy életmód ellehetetlenülése. Eszmefertőzések.  
Éhség és telítettség csömöre. Infodémia. Megválni attól, ami sok.  

Teljes gőzzel hátra. Túl gyors és túl hangos. 
A sebesség az unalom drogja. Vesszenek 

a kibocsátók, a fosszilis multik. Vissza az újba.
Eddig hatékonyság, mostantól biztonság. 

Sűrű massza. Derengő fény. Nem elég túlélni. 
A valaha volt legnagyobb vezeklő hadművelet. 

A csend utáni szavak, izoláció, szinergia. 
Te vagy a jó, ő a rossz. Vagy fordítva. 

Döntéseid az ő döntései. Egy gráf, egy frekvencia. 
Ugyanabban a csónakban eveztek. 
Magadra gondolsz, rá gondolsz.  

A több más, a több több a dolgok összegénél. 
Az együttérzés hiánya a képzelet hiánya. Együtt nem 
ismerjük fel az esélyt, együtt felejtjük el a tanulságot. 

Az agy áthuzalozása. A lassúság öröme. 
Megszakadó fertőzési láncok. Szemlélődni. 

Befőtt létmód. Befőtt vagy. Az ember nem befőtt. 
A jövőt fogával magához tépő ragadozó. 

Önkorlátozás. Válságálló struktúrák. 
Digitális éberség. Új evolúció. Zöld megoldások, 

lokális kompetenciák. Proakció vagy reakció. 
Nagy állam. Big data. Bináris diktatúrák.

Lemondtál a szokásaidról, alakíts ki új szokásokat. 
Váltás. Változás. Megváltozol. Hacsak úgy nem. 

Megváltoztál. Mindenki változzon meg. 
Az ember nem rögzített, nem szétszerelhetetlen. 

A határok képlékenysége, átjárhatósága.  
Elhajló erővonalak, felszabaduló energiák. 

Beomló és újjáépülő kristályszerkezet.
Váratlan, képtelen, meghökkentő, suta, eleven.

A korszellem paroxizmusa. Egy villanás. 
Kataklizma. Könyörögsz, hogy állítsa meg, 

de nem fogja megállítani. Kozmikus tehetetlenség. 
Ütés, simogatás, integetés, ökölrázás, ima.  

Halkan és gyorsan mondod, ami az agy és a száj  
közt megrekedt. Senki ne hallja, senki ne értse.


