
1

SYPORC A WH A NDA L 

Csend

Csend a semmitmondás tagadása.
Süket mindenki, csak a saját szavát hallja.
Csend ül a beesett szemgödrök várakozásában
a chat ablak buborékjaiban
az infúziós palack egyhangú csepegésében
az elfekvők illemtudó korrektségében
a „ma hogy tetszik lenni” diskurzus kínjában 
az „osztály vigyázzban”.

A nagy hangzavarban mindenki csendes.
Csend egy ismerős kulcs csörrenése a távolban.

A szavak lejáratták magukat, a beszéd nem szavahihető.
A szájpadlásra tapadt némaság szájkosara a csend.

Gyáva ember ajkán csend a beismerés.
Csend a mellemből kicsurranó tej lecsöppenése
a kórtermi neon villódzása
a frekvenciavihar, a hallókészülék sikításában.

Csend, ahogy a nyakba felkötött gipszelt férfikéz, egy női selyemsálban pihen.

Üvöltök a csendért!
Szót se érdemel, hogy kiabálunk.

Csendben hallgatom a kicsörgést,
ahogy tárcsázom meghalt barátom számát.

A csend, amire nincsen szó.
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Petit mal

Meghalt emberek lejárt gyógyszereit szedem, 
és hiszem, hogy meggyógyulok.

A frissen vetett ágy megemészt,
csak csontjaimat okádja ki szennyesként.

Odakint már dereng az odaát.
Embrió pózba dermedek.

A pillanat józansága fojtogat.

LIFT NINCS!

Elcserélném piri névre hallgató oltott, szövetkezeti agydaganatomat, egy másfél szobás, nem visszavált-
ható, fiatalnak mondott hormonzavarra.
Jelige: a szerkesztőségben.

Elcserélném rosszul nevelt, féregtelenített gyermekeimet és ivartalanított, fajtiszta, gondozásra szoruló 
szüleimet, egy aranykeretes szörround plazmatévére.
Reklámot nem kérünk!

Elcserélném kinőtt, könnyen megközelíthető gerincsérvemet, 2006-os évjáratú anyatejemmel együtt, 
egy józan életű, összecsukható, megkímélt állapotú, törött műfogsor tároló dobozra.
Hívásra házhoz megyek!

Elcserélném alig használt kúpomat, egy családcentrikus, szenvedélyektől mentes, egyedi fűtésű, de még 
garanciális sztómazsákra alkalmi kapcsolat céljából.
Díjmentes a hitelügyintézés!

MAGÉN ISTVÁN

Fehér képek

Miközben azt kiabálta, hogy megbukik, az az érzésem támadt, hogy csak játszik. 
Elcsuklóan magas hangon nevetett, és megfogta a saját fülét. Mindenkinél jobban fel tudott mérgesí-

teni. Nekem az volt fontos, hogy két alma; ezeket úgy képzeljük el, hogy nincs környezetük, és nyugtalanok 
meg idegesek, mert minden energiájuk elmegy, hogy szorítják egymás kezét, szóval ez a két alma kering 
a föld körül, menekül üldözői elől. Egy tükör lógott a falon ártatlan szándékkal, de mondhatom ennél 
szemérmetlenebb almákat még nem láttam.

Almák voltak azon a képen is, melyet a feleségéről festett. Úgy küzdött a mennyezetfelületért, mint 
ahogyan a hal küzd azért, hogy a vízben maradhasson. Az optimisták ablakot vágtak, és bársonyfüggönyt 
akasztottak rá. Fehér vásznak feszülnek a műterem lámpáinak fényében. Eljönnek fényképezni és beszél-
getni, talán még álmodni is, nagy a csönd, kerülgetik a választ. 

Más nézőpontú képeket festett. Kirajzolódik a reggel, felvillan a koronavírus. Széllel és levegővel terjed, 
és hitetlenkedve néz végig magán a város. Az öregember megérkezik, beáll a sorba, úgy látszik, nincs más 
vágya, mint sötétben maradni. A rávetülő testek legyőzik a színtelenséget, a háttérben lángol a tenger. 
Előbb még volt neve, mielőtt meghúzták a választóvonalat.

Valaki odalépett hozzám és tanácsot kért. Leesett egy ág a fáról és kereket oldott. Néztem a jeleket, 
óvatosan felsorakoztam, mert nem szeretek érveket csak úgy felsorolni. Csak annyit válaszoltam, hogy 
jó, megyek, megnézem, és elindultam, de megbotlottam és képtelen voltam egyedül lépegetni, később 
meg elcsúsztam, és arra gondoltam, hogy mostantól kezdve nekem kell ezzel a problémával foglalkozni.

Különböző vastagságú vonalakat rajzolok a vázlatfüzetem üres lapjaira. Amikor a vonalak találkoznak, 
és már pusztán az önbizalom választja el őket, az asszonyok megfogják egymás kezét, körbe futnak, és 
feltekerik a vonalakat; megszólalnak, hogy rendben van, egyet értünk, aztán kilökik egymást az űrbe. 
Bizonyos teljesítményeket lemérnek, mert úgy gondolják, hogy valamilyen szintet teljesíteni kell. Valaki 
a terem közepén feláll, odamegy, abbahagyja, és félbolondot csinál önmagából. Kénytelen a képeket nél-
külözni, mert ugyanolyan kabátot hord, mint ők. A terem zsong, a színek felfedeznek valami isteni te-
vékenységet. 

A rajzolás érték, a kiválasztottak értéke, egyfajta ügyetlenség, mely nem szerepel a tíz parancsolatban. 
Koronavírusok beszélgetnek egyetemi tanári szinten, alaposan, komótosan. Kiszélesedik az út, a Duna 




