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Rend

A Három testesül a Négyben,

az Alsó a Felsőt leképzi.
Kezdetté formál a lezárult.
A látó nem látszik, iguanodon-fejű

törpék egyensúlyoznak nyálkás pókfonálon.

Minden a megszokott helyére kerül újból.

Retro

Iker-Hold: Letaszított és Falánk;

pókháló-éjben rókatündér tánca a rőzseláng.

Lóg, vagy ő a lógató? Által,
vagy érte? 
Hágta-herélte, 
méhfullánk a cölöp, bőrtakaró az óceán,
illúzió az egy és a kettő,
a fent és lent, a szülő és a meddő…
Ugyanaz: trafikok, trafók, trófeák…

Iker-Hold! Rejts el! Kulcs legyek és kulcslyuk.

Elbasztunk mindent, kurvára elbasztunk…

MAGÉN ISTVÁN

Forradalom

Körülzárta a világot, szólamokat játszott kicsi, hordozható hangszereken. Akkoriban annyira új gondolat 
volt még. Muzsikus volt, aki egész életében zongorázott. Farkasfejű énekesnek tartották. Különleges csa-
varokat gyártottak a számára, kizárólag erre a célra. Gépek százait helyezték el körülötte, hogy játsszon 
rajtuk, mert ehhez érteni kell. A vastagabb páncéllemezekkel ugyanez volt a helyzet. Sugárhajtóműveken 
is játszott, ilyenkor énekelt. 

Totya király nagyobb űrtartalmú ágyúit meg kellett fogni. Azt énekelte, amit a több száz kilogrammos 
repülőgépek dúdoltak háton repülés közben. Totya király kinevezte tábornoknak. Akkora volt a csinnad-
ratta, hogy zengett tőle a füle. Ilyeneket csak Somfai komponált még. Ilyen zenéjük van a remek verseny-
lovaknak. Kiderült, hogy mindegyik akkord szigorúbb és szellemesebb, és hogy a tenorok és a basszusok 
is megszólalnak egyszer.

Az utcasarkon a filozófia legújabb eredményeit dalolták. Kihalt az utca, és Totya király Szilvia király-
nővel megalapította a királyok budapesti dinasztiáját. A királynak és a királynőnek kérdéseket próbál-
tam feltenni arról a világról, melyet hiába kutatnék egy életen át. Köszöntem, és elkezdtem írni. Különös 
örömeim közé tartoztak ezek a beszélgetések. Meztelenek voltak, és a szent könyvekből átvett gyakor-
latokat gyakorolták. Európa újabb fordulat előtt állt. Szándékosan használtak bizonyos szavakat, hogy 
a praktikák kiderüljenek. 

Totya király viharos gyorsasággal hódította meg a várost. Az energiái elfolytak a folyókkal teletűz-
delt tájban. Szilvia királynő kerek feneke hat darabból állt. Éppen azokat az ösztönöket testesítette meg, 
melyek fölöttem akartak úrrá lenni. Szilvia életereje attól függött, milyen mélyen gyökerezik a hétköz-
napokban. Érdekes példa, hogy megengedték, hogy írásainkat kézjegyünkkel ellássuk. Tömegek várták 
áhítattal és félelemmel, hogy sorra kerüljenek, mert bizony féltek. Szilvia haján végsőkig feszült a kendő, 
meg a ruha.

Totya király már Budapest közepén harcolt. Szárnyakat kapott, hogy ellenfeleit legyőzze a versengés-
ben. Bármiről kérdeztem, válaszát a világmindenségről vallott felfogása befolyásolta. Énekhangját eltorzí-
tották a vonóshangszerek. A közönség tudta, hogy a következő esztendőkben korlátok közé kell szorí-
tani az érzelmeket. Kisgyerekeket hajítottak le az emeletről, vagy a falhoz bilincselték őket. A csecsemők 
anyjuk ruhája alá bújtak, hogy lélegezhessenek. 
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Amikor kitört a forradalom, már csak kevés színész volt képes dalának eléneklésére. Az utcákon és 
a tereken példabeszédeket kiabáltak. Felbomlott a rend, mely a szájukba adta a szavakat. A zenészek 
nélkülöztek, bátran merem állítani, hogy minden szavukban hibákat fedeztünk fel. A költői tehetségeket 
számítgattuk, meg azt, hogy a nagy gyűjteményekben ki, hol és miként foglal helyet.

A legszívesebben idegenekkel ismerkedtünk. Az egyik lakás ablakába mint sok helyen másutt, fegy-
veres őrséget állítottunk. Kezdetben semmi célunk nem volt a gesztenyefákkal. Csak úgy vesztegeltek 
a tereinken cél nélkül, cselekmény nélkül, történet nélkül. Rájöttünk, hogy igazságot rejtenek. Töpreng-
tünk és elmosolyodtunk, mert tudtuk, hogy mindez nem tarthat sokáig. 

Nem volt nehéz felakasztani őket. A mozdulatokkal takarékoskodva támadtuk meg Totya királyt. 
„Kérem, ne tegye!” – kiabálta valaki – „Tegezzen minket, és kiabálja, hogy hol az ördögben vagy te szemét. 
És lőjön agyon játékpuskával felfegyverezve, lőszer nélkül. És ne mondja el, hogy honnan tudja. Azt sem, 
hogy kik ők, és honnan tudják?”

Azok furcsa, azonos, közömbös kifejezéssel lógtak. Himbálództak az ágakon ezen a holdfényes éjsza-
kán. Az egyik orvos volt, a másik vasutas vagy könyvelő, a harmadik katonatiszt. Az egyik kinyitotta  
a száját nem tudtam, miről beszél. Beláttam a tábor udvarára. Láttam a tömegsírokat, melyek alig pár 
méterre voltak tőlünk.

KOMOR ZOLTÁN

Kádvitézek

A szerző vizuális munkáival

Talicskán érkezik meg az éj a faluba. A rozsdás kerekek nyikorgása felriasztja a templomtoronyban 
csüngő bőregerek hadát. Hártyás szárnyaik átfésülik a hűs levegőt: a szalma óvatosan kirázza magából 
a rég halottak szürke hamvát.

Az édesanya kísértetként lebeg be a fiúk szobájába: kikerekedett szeméből legel a hold, fehér arcán 
az álom gyufasercegésének hosszú, fekete nyomai kanyarognak, mintha harci festékkel lenne kikenve.

Figyeli, ahogy tátott szájjal szendereg a két gyermek: a takaró fel és lejár apró mellkasukkal, miközben 
édes leheletükkel átöblögetik a szobát. Tejszőke hajuk a párnából csiklandozza ki a tollakat. Az asszony 
a sötétből így szól hozzájuk: – Drágáim, csöppjeim! Gyorsan, keljetek, fürödnötök kell! Már készítem is 
a vizet, leszüretelem a szappant a fogasokról, és mind a kádba dobálom nektek. Drágáim, csöppjeim! 
Kiverjük az éjből a tisztító habot!

Válaszra nem vár, már cipeli is őket a fürdőszobába. A fiúk csak a kádban térnek magukhoz. A lan-
gyos víz átcsap sima hónuk alatt, buborékok ülnek meg a köldökükben.

– De anya… – így kezdik sirámukat. – Hiszen mosakodtunk lefekvés előtt! Igazán átcsutakoltuk ma-
gunkat alul-felül. Anyaanyaanya…

– Sss… – Tartja az ujját a nő reszkető ajka elé, majd így szól: – Förtelmes rémálom telepedett az ágy-
keretre, amitől még most is füstöl a hajam. Azt álmodtam, hogy felnőttetek, és messzi magatok mögött 
hagytátok ezt a házat. Rablók, gyilkosok váltak belőletek. Ilyesfajta kések forognak lefekvés óta bennem… 
Szép tisztára, lelkeim, le kell csutakolnunk a balsejtelmeket drága bőrötökről!

A gyermekek erre nem szólnak egy szót sem. Összenéznek, majd egészen felélénkülnek, és egymást 
kezdik csapkodni a szappanos vízzel. Lábujjaik közé a kád alján keringő dobókockák szorulnak. Az anya 
sorra emeli fel a kádból a kis lábikókat, lefújja róluk a szappanhabot, és nézi, mit mutatnak a kockák.

– Sok-sok szép hatos! – dicséri őket. – Most már igazán vár rátok a puha ágy. Lesatíroztam rólatok az 
ördög árnyékát. Irány hát a párna, gyümölcseim!

A gondolatok javítóműhelye. Aknák surrannak a recsegő deszkák alá, a denevérek karmai közül 
egyenest a hóba pottyannak a csillagok. Hegedűsök táncolnak most a tél néma traktusára a háztetőn, 
megannyi magányos sötét sziluett: bedobálják hangszereiket a kéménybe, az abból felszálló füst muzsikát 
görget az ég abrosz-sarkain.




