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MA ROS MÁRK

Nincs

Nincsenek józanok,
hisz mindenki
lélegzik.

Nincsenek ártatlanok,
hisz mindenki
meghal.

Nincsenek barátok,
hisz mindenkiben
ott van a másik.

Nincsenek zajok,
hisz minden épp
hallgat.

Nincsenek álmok,
hisz mindenki
mélyen alszik.

Nincsenek válaszok,
hiszen csak
egy kérdés van.

Nincs olyan szoba,
mely teljesen
telve van.

Nincs olyan ajtó,
mely csupán
befelé visz.

Nincs olyan hitetlen,
ki semmiben
sem hisz.
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Nincs olyan ár,
amellyel
fizetni lehet.

Nincs olyan emlék,
amely nem
elfelejtett.

Nincs olyan kéz,
amely csak
tartani képes.

Nincs olyan szív,
mely ne lenne
éles.

Nincs olyan káosz,
mely ne lenne
rendszer.

Nincs olyan egy,
mely ne lenne
ezerszer.

Nincs olyan szent,
ki ne lenne
vétkes.

Nincs olyan nyelv,
mellyel leírni
lehetséges.

Nincs olyan ünnep,
mely ne lenne
tor.

És nincs olyan vers,
amelynek vége
nem üres sor.

MAGÉN ISTVÁN

Pattintott kövek

Ártatlanság volt benne, vitatkozott, ennek is megvannak a rejtelmei. Egyetemes gyanú vagy annak az 
igénye. A nyelv kívánja az élő metaforát. Feloldhatatlanul komoly képet vág. Kihunynak a bonyolult eljárá-
sokkal mozgósított csillagok. Elméleti megnyilatkozás, szabályozza a különbözőségeket. Az ajtó leszerelve, 
ravaszabbnak gondolta, állnak még az oszlopok mint régen. Az, hogy nem lehet könnyelműen szétszaggatni, 
olyan természetes, mint a szél fúvása. Nehéz ezt megmagyarázni, összegabalyodtak, esett az eső egész 
éjszaka. Lusta, és el van foglalva, mert szeret rajzolni. Istentől való jel akad a kezébe, egy másik könyv, 
felelősebb. Odahajoltak, elkobozták tőle mókus fürgeséggel. A későn nyíló hajnalban olvastam róla. Össze-
csomagolt, elment, ugyanabban a sorsban akart részesülni. Rádiózott, kedvelte a nyomdafestékben oldódó 
mérget. Még ma sem átallják az allegória fogalmát alárendelni. Vörösre izzadt gyermekek vacogtak körülötte, 
nőtől és férfitől származó természetes, szőke hajú gyermekek. Elrabolta, összegyűjtötte a kevert földet, 
nincs ebben semmi titokzatos, Isten szögeket ütött belé, ilyen alkalom csak egyszer kínálkozik. Saját színei-
vel rajzolta meg a város utcáit. A sötét és nyugodt szempárok veszítettek a fényükből. Kijárta a nyolcadikat 
és rengeteget hallott. Semlegességet mutatott a fehérek sorfala előtt, felkotorta a némaság vizét, repesz-
darabok hevertek a kőtörmelék alatt. A bolygón sehol egy ember.

Részeg és előkelő volt a Göncölszekér. A kígyóban nincs semmi végtelen, sóhaj alakjában jelenik meg, 
logikátlan, keskeny fejű, hiányzik közöttük a megvetés. Vékony és alacsony növésű, a napba ágyazott, hosz-
szúkás, szétfolyó, egészen sűrű, hogy látszatot ne keltsen. Csipkebokrok és pattintott kövek szóródnak szét, 
törnek el, csapódnak be. Tőrrel és körömmel támad, az elrejtés fiókjában mézzé válik. Nyúlánk szőke 
kísértetek járnak a mezőn. Végigmennek azon a szakaszon, amit te már nem kaphatsz meg, mert nem 
vagy kész az áldozatra. Könnyű kegytárgyakat építeni és lágy tekintetű ifjakat mészkőből kifaragni. Te vagy 
a mesékben szereplő vándorlegény, az aranyszélű, a túlméretezett, a leglehetetlenebbül formázott színpa-
don. Hátra néz és kísértet szól hozzá. A felhőkön vitorlázik, divatos a hajviselete, amolyan szabvány. És 
amikor megjelennek az idegen hadak a városkapunál, már késő van ahhoz, hogy az írópultjához fusson.

Szilvia beállt partizánnak, és síneket robbantott. Összeszorította a combját, összerezzent a tompa puf-
fanástól. Csilingelt, átszaladt a sötét úton, amikor ciripelt a tücsök. Gyűrt salátalevelek végig a parton, 
a piac felé, és azon túl a hegy. Elbocsátotta a fény, hogy szemmel tartsa a folyópartot. A rádió mellett ült, és 
a szonátákat hallgatta. Az elkövetkező napokban viharok tomboltak, és ő megtanulta, hogyan ölje meg 




