
meg ad ta azon ban, ami sze rin te járt ne ki, ne hogy eszé be
jus son va la me lyik „új sep rű nek” a vá ros há zán a Szente-
birodalom spó rá i ra – ahogy a há za it ne vez te – tör ni. Még
el iga zí tot ta Gá dor Alex fél re csú szott dol gát a Pro
Investtel, és mi u tán a Pro Invest az ő kör ze té ben a vá ros
meg bí zá sá ból szo ci á lis la ká so kat épí tett, Gá dor Ale xet az
egyik párt pol gár mes ter nek je löl te a kö vet ke ző cik lus ra.

A Szente csa lád ban a meg ér tés ves  sző kö te ge Szente
Gyu la ha lá la után meg la zult, majd tel je sen szét bom lott.
Hos  szú szok nya vég leg le zül lött, és gé ge rák ban idő előtt
meg halt. Szenténének két év vel ez előtt az egyik ker ti
pa don mé láz va állt meg a szí ve. 

Ülök a tü kör előtt a szür ke ner ce men. A ves  sző nya -
lá bo kat for má zó ci rá dá kat né zem. Mö göt tem csend, a
fa lon a Gyu lá tól ka pott ké pek ko szo rú ja. Be le bú jok a

kö röm ci pőm be, uj ja i mat, mint a zon go rán, vé gig fut ta -
tom vé kony ha ris nyá mon. Alex nem vált el a fe le sé gé -
től, mi u tán el ké szült az el ső szö vet ka bát ja. Lát szat ra
együtt ma rad tak, de éj sza ka az én ud va ri la ká som ban
al szik el, és haj nal ban on nan megy ha za. Kí nos len ne
el vál nia, a pol gár mes ter er köl csét vi dé ken olyan szi go -
rú an ve szik, már pe dig amíg ő a pol gár mes ter, a Szente-
házak jö vő je be ton bun ker nél is biz to sabb.  

Úgy lát szik, ez a sor som, hogy so ha nem me gyek férj -
hez. Rö vid szok nya te nye ré ből egy egész vá ros csi pe get,
még sem me het férj hez ah hoz, akit sze ret. Be kap cso lom a
té vét. A vá ro si adó a kép vi se lő tes tü le ti ülést köz ve tí ti. Alex
gya kor lot tan, szen ve dé lyes han gon ar ról be szél, hogy a
Szente-lakónegyed múl tat idé ző vá lyog há zai mé lyen és
meg bont ha tat la nul il lesz ked nek be le a vá ros szö ve té be. 

45

láthatárjúnius

GYŐRI LÁSZLÓ

A lichthof

A lichthof csöndjébe fújom ki a füstöt,
idenyílnak a WC-k ablakai,

villanyt gyújt, eldördül, egyre-egyre küszköd
nagyokat nyögve egy mögött valaki.

Esik alá három négyzetméter zápor,
kicsi a lichthof, legföljebb álma van.

A hosszú hasábba alig hull le pár sor
vékonyan hullongó, ritka párhuzam.

Ilyen-olyan cégek összegyűrt zacskói
nyugosznak mélyen, a nejlontasakok.

Bukott angyal, sátán, szárnya tört Asmódi
hajított alá, hogy ti is bukjatok.

A szél fúj, a szél elsüvít fölötte,
az éjszaka olyan kísérteties,

a szél fúj, a szél behuhog a csőbe,
földuzzad benne a kinti gyönge nesz.

Két emelet közét egy cső szeli keresztül,
be van burkolva, a szennyvíz benne megy,

jobb nem tudni, hogy mi zubog veszettül:
a kisodródó kétféle testi szenny.

Hiába látok, akár a börtöncella,
szurtos, szürke, szűk, a fogoly lelkeké,

senki se dugja ki fejét a lichthofba
magába nézni, a meredély fölé.


