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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
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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 
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a halált. Az éjszakai lámpás fénye, amikor a szobrok kinyújtott nyakkal előre buknak, félig elvakította. 
Viharos hangok törtek fel a torkán, a fogát összeszorította, bugyborékoló lélegzés volt. A lemezjátszó után 
nyúlt. Most már egy gyereket kéne csinálni, mondta, és reszketett az indulattól. Talált egy mellékutcát, 
ahol a viharos hangok szipogássá csendesednek. Hullámzott a mellkasa, fékeznie kellett, a halál egyik faj-
tája ez, amikor az ember elmegy. Azon múlik, hogy hozzájárul-e a fényhez. Az öregek csodásnak érezték, 
hogy együtt ülhetnek Szilvia könyveivel a kocsmapult mögött. Nincs szégyenérzetük, bármit tesznek, joguk 
van hozzá. A lányok a korlátra támaszkodnak, ülnek vagy függőleges sorban állnak. Az autók soha sem 
parkolnak a mellékutcákban. A láthatatlan ellenfelek dudálnak, tülkölnek, és mindezt bűnként róják fel, 
kalappal a kézben, esernyővel, és udvariasan visszamosolyognak. Aki megmenekül tisztelje meg, írja le, 
olvassa el, fesse meg. Egy kis lyuk az ózonrétegben, az árnyak nekivágnak, agyagváza hull a kőre, nem 
kapcsolódik semmiféle alkalomhoz, ami abban az időben történt. Ennél még a villanyszámla is sejtelme-
sebb. Nevetés helyett szürke hamupelyheket szór. A fogai csókokat lopnak, pont akkor fütyült a vonat, nem 
felelsz, soha életedben nem érezted magad ennyire szentnek. Bekebelezésre itt a szomszéd, lenyakazni 
rohansz, puhán kikerülni az ütőtávolságból. Cikornyás erdőkben bolyongsz lombkoronás fakockák mel-
lett. Egy asszony alá nyúlsz, megállítod az autót, csókolod, mozdulatlanul a sötétben, nagyon sokáig.

Szent lépcsőkön kúszol, másrészt értelmes vagy. Egyszer sorra kerülsz, mögötted is sorok állnak, hosz-
szú a távolság a férfi bólogató feje és a kocsi műszerfala között. Görög és római demagógok életét éled 
csak azért, mert egy magasugró átbukott az akadályon. Előkelő portrédat festik, hogy reflektorfénnyel, 
hisztériával életre keltsenek. Alkalmam volt megfigyelni ahogy Isten ad, mi pedig lótunk-futunk rohanunk 
egyik oldalról a másikra. Többértelmű képedet ollóval felszabdalom, hatásos látvány. Később, amikor 
nagy, nyitott fennsíkon haladsz át, egy óriási test nyúlik lefelé égnek fordult arccal. 

Szúrós szemmel fest kapuőröket és háborgó csőcseléket. 
A gyertya lángja színesre festi, csatangol a fényben. Senki sem teheti el a titkukat, a pirkadó hajnal 

hívogatja őket. Bebocsátja a várakozókat, és őszintén összeszorítja a torkát. A csámpás, kozmás megnyug-
szik, az eső megint rákezd, nem tartóztatnak fel. Bezörget a sziklabarlangba, hogy hová menjen, az irányt 
az autójára bízza. A szellemek inge lobog a szélben, talán nem is szél az, ami arcukba csap.

Szemüveggel nézem a megfoghatatlan dolgok között előforduló analízist. (Az elsötétülő víztükör-
ben.) Ez volt az ő védőpajzsa, ifjúkori lázadása. Elterült, mintha súlyosan megsérülne, lábra akart állni. 
Szilvia felöltözve elaludt, egy karambolos kocsiban, halott férfiak között. Szóval nem válaszolt, csak né-
zett a szeme elé. Kora ifjúkorában mindig esett az eső. A lehullott gesztenyék állhatatos koppanással 
visszamenekültek.

Az emberek elkezdték a maguk életét élni. Tenyerüket az asztal lapjára fektették, töprengtek, hogy he-
lyes-e az, amit csinálnak. Hosszú, keskeny mondatokat mondtak, melyek jól felhasználhatók. A császárok 
bemásznak a fáraók mellé, levetkőznek, és beleereszkednek a fürdőkádba. Az égen tömérdek világ csillog. 
Megindul a nyál, zsebkendőt tart maga elé, bosszantó, ahogy rajongással leugrik az asztal tetejéről. Arra 
vágyik, hogy bárcsak visszarepülhetne. Fehéren izzó motorberregés a fekete éjszakában. A lábizmai meg-
feszülnek, fájnak a mellei, kiengedi magából a levegőt. Egyenletesen, nem halad semmi felé.

MAGÉN ISTVÁN

Rablás

(tudom úgy van ahogy mondta ez a kövérek reggelije almás megkezdődik az a szokás hogy a józanok 
előlépnek és kirántják a stukkert csokoládéból van mehet a maga útján fegyvergolyó repült a halántéka 
mellett meg is foghatta volna készült rá normaalkotó volt magyarázatot ad okokra hivatkozik sajátsá-
gosan eredeti felismerés a jobb oldalon a márványoszlop jelzi a csónak meg a koráll erdő)

Látott kilépni egy fegyverest hangról hangra, betű szerint. Felhallatszottak az épületoszlopok jobb kéz 
felé. Útszéli erőd emberi szervezet számára. (Kinyilatkoztatás, mondatvég.) Kilépett az ablakon, rendkívül 
élvezte a dolgot. Az erdőn át út vezet a kolostorba. Bámulják, együtt pirosodnak vele, útközben felkéredz-
kednek az almafára napozni. Furcsa formájú, fejlett sínhálózat. Elkezdődik egy szokás és évekig tart majd. 
Egy lény, akinek a tapasztalata csak később válik aktuálissá. Lakótelep az útkanyarban. Megjelent józa-
nul, először életének abban a szakaszában. Egy tizedik emeleti lakás ablakában, cseppnyi hálószobával. 
Az elméletek maradnak, pedig már senki sem használja. Kávét hoztak be, nem tudom mennyit, mondja 
Somfai, mennyi volt(?), megállapították, hogy „kurvajó”, mindig így, élők és holtak között. Még csak harminc 
éves vagyok, mondta Szilvia verekedés közben. Csukott szemmel és nyitott sebbel lebegett a levegőben. 
Megértette, hogy a pisztoly túlságosan nagy, nem biztonságos. Egy bizonyos űrlény áttöri a lehetőségeket. 

(újszülöttet látott egy fényképen melyen a börtönbeli haverjai vannak fontos a mások egészségét 
lerombolni gondolta Somfai járhatsz gyalog verejtékben úszva vagy ihatsz sört vagy beilleszkedhetsz 
pillanatnyi habozás után követheted ellenséged példáját megérkezett számolt rá akarta tenni a kezét 
unatkoztam egyszer-kétszer vannak céltudatos szabályok) 

A posztmodern figurákat a regény hozza össze. Egy anya viszi a gyermekét, szóljatok bársonyos hangon. 
Az a jó újszülött, aki fütyül rá. Az ürgének volt véleménye, készpénzben fizette a forintot. Az újszülött 
sírásából tudtam meg, ki is volt ő voltaképpen. Egyre többen gyülekeznek az égen, formálisan és kizáró-
lagosan. (Ez azt előlegezi, hogy hagyd, ne törődj velük, segíts neki.) Mikor kilépett azt mondta, hogy tud, 
lélegezni szeretne, és a fülébe dugta az ujját. Először repültem éjszakai viharban. Tisztában voltam vele, 
mert többször is felhozta a dolgot. Városi tisztviselők futkároztak az erdőrengetegben. Az éjszakai vihar 
előrehaladott állapotban volt, még az oxigént is kiszivattyúzza a levegőből. Szarvasmarhák vergődtek a kam-
pókon, senki nem követett el ellenük semmit. Megfordult a fejében, hogy az év bizonyos hónapjaiban meg-
őrülnek, sétálgatnak, mielőtt letaglóznák őket. Elcsúsztak a kiömlött véren, csúsztak tovább, olyan volt 
a szemük, mint egy radar képernyője. A tanítás megkerülhetetlen, a szék támlája villog a háború fényétől. 
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Senki sem ismertette, hogy mit követett el. Kirepültek, meztelenül, előfordul, hogy az ember úgy érzi, elvi-
seli. (Ahol az esztétikai normákat őrzik.) Még éltek, hajlandók lettek volna, a nyelv önmaga kovácsa, de csak 
ültek, és bizonyosra vették, hogy senki, soha sem fogja megtudni. 

Somfai fekete szakállával belekezdett valamibe, festeni kezdett, díjakat is nyert. Észrevette, hogy még 
egy vacak hajó sincs a folyón, egy komp sem, és az emberek szünet nélkül rohangálnak. Merészen vissza-
pillantott az imáira. Ebben a helyzetben volt a helyes kérdések sorozata. Összefirkálta az eget, melyen 
éppen átfutott. Nem volt józan, legalábbis így érezte. A józanok kijönnek egymással, mint a meggy meg 
a cseresznye. Folytatólagosan elalszik, miért nem szól? – kérdem. Az alvás csak egy technika, válaszolta, 
miközben az emberek meghitten sétálgatnak. Hozzá fordulnak vigasztalásért. Szilviának szép melle van, 
nagy esemény, anatómia. Élettelennek tűnik, de hamar kiderül, hogy csak beteg. Nem esik le, mert nincs, 
illetve van, de csak olyan, mint egy pohár ital, nem is tiszta, kellemetlen. Nincs mondanivalója. Nem tud 
rabolni, csak el akarja baszni az életét. Néhányan székre állnak, a ruhájuk csupa vér. Ezek már egy éve 
gyűlölködnek, nem erőszakoskodnak, csak elcsavarják a nyakukat, fuldokolnak, rendesek, ezt teszik egész 
este. Egyik kezében a fegyver, a másikban a telefon. A harmadikban ártatlan szavak.

#

A démoni erő darabokra szaggatott egy munkást az építkezésen, mert problémát jelentett a hajszíne. 
Csúnyán beszél, udvariatlanul figyel, bunkónak nézik, a hétfő nem múlik el kedden, még szerdán sem. 
A darabokra szaggatott ember kopog az ajtón, próbálkozik, befekszik az ágyba. De azért büszkén visel-
kedik, lehetséges, hogy összeköltözik Szilviával, mozog, nagyon csúszós szolgálatokat alapít. Kilóg az 
egyhangú időfolyamból. Elutasít (tapasztalatokat). Ezeket fel kellene akasztani egy nagyon hosszú levél 
kíséretében, mondja Totya király. 

A kivégzésen nem volt senki. Szép, finom vonású, fürdőruhás lányok mennek le, jönnek fel két kivég-
zés között. Úgy vélekedett, látta az országnak azt a részét, ahol a Duna kiszélesedik, és fent az égen szer-
számok sorakoznak, és a kocsis felvesz a kocsijára, és visz felfelé az úton hajnalban. Arra gondolsz, hogy 
ez megtörténhet. Elmész és visszajössz várakozás közben. Ebben az épületben megverhetnek, hiába 
álcázod magad. És hiába lepődsz meg.

A hóhér dühös, belerúg az elítéltbe. A hóhérok rejtegetik a hullákat, elássák őket a sivatagban, el-
rabolják a telefonjukat. Ismertem egyet szép ruhákban, ékszerekkel, nagy sebességgel szaladt hátrafelé. 
Az is kérdés, hogy kábítószer hatása alatt áll-e, vagy nem? Tisztában van-e vele, hogy ott marad, ha kell, 
és elköveti. (A rablást.) Szétnéz, a legjobb gondolatai persze csak otthon támadnak. Eltátja a száját, visel-
kedik, fizeti az állam. Ez egy kétségbeesett rablás, mondja, nehéz elviselni. Azért rabol, mert nem jön 
ki a feleségével. A balfék, mondta, identifikáció, a jövőben változtat, a hóhér révén válik érzékelhetővé. 
A fejek a lábak között, önmaguknak ismételnek, történelmi fordulat következik. Megállnak szeretkezni, és 
állandóan elnézést kérnek. Úgy érzi, hogy nincs szándékában? – kérdezte Somfai és előlépett. (A paraván 
mögül.) Élettelennek érezte magát a fegyvertől, ami a vállán lógott. Hajlandó volt menni, ment is, pedig 
a fék kifogásolhatóan viselkedett. Senki nem jön már, a hang is csak különleges csatornákon. A hang 
felkerült a listára, hogy igen, tudunk tenni valamit. Az autó nyikorgott, a lábak kicsúsztak a ponyva alól. 

Az jutott neki, amit megérdemelt. Kétségbeesetten próbálta kimenteni a pénzt, lőtt is. Zavart képet vágott, 
egy grillsütőre hasonlított. Az járt a fejében, hogy ha repülő lenne, akkor felemelkedne, de csak azután 
gondolta ezt, hogy mást tapasztalt, mint akkor, amikor még a kukában kotorászott. Ott akadt rá egy 
golyó ütötte kisebb sebre. Még másik három fickó súlyosbította a problémát. Ha ezek a fickók belekezdtek 
valamibe, a szemük villogott össze-vissza. Reggel kilenc óra volt, és megkezdődött a munka. Ez egy olyan 
nap volt, mikor az emberek „dafke” tesznek fel kérdéseket. Csak keveseknek van fogalmuk arról, hogy 
a hülye kérdések milyen érdekesek. Ezeket a kérdéseket azért teszem fel, mondta Kőszegi barátom, hogy 
ne öljék meg őket. Elfogadhatóan vág az agyam, tette még hozzá. Nem fosztom meg önöket ettől, gyötrő-
döm, és újra átlépem a határokat – mondta. 

Egy nő rohant arra, és legalább háromszor benézett a szobába. Vékony, fehér harisnyanadrág volt 
rajta, melyet egészen a hónaljáig húzott, üvöltött, ahogy hajnali négy órakor szoktak. Rossz lett volna, ha 
beáll az unalom, mondtam, hogy mondjak valamit. A nő lábujjhegyre állt, elég magas volt, és szertartáso-
san kezet rázott. Balettozott egyet, az egész utca róla beszélt. Magához vette az aranyakat és az ezüstöket, 
mert ezek végül is az övéi, maga után vonszolta. Látszott rajta, hogy mosott, és most nevetni akar egye-
nesen bele a pofánkba. De azok éppen üléseztek, nem gyakran ellátogattak ebbe a negyedbe.

Észrevettem egy lányt, akinek a szeme barna volt, és a lábai nem értek le a földre. Ne higgye el, mondta 
Somfai, és megpróbálta a csodálkozásomat eloszlatni. Ez júniusban, a karambol után történt. Semmi 
értelme egészségről beszélni, amikor az út meredek, és egy méter széles. És a virágok egyformán bólogat-
nak. És szembe jössz te, hogy elvegyed a pénzemet kifejezéstelen arccal, miközben buzgón magyarázod, 
hogy hasonló korú lányod van, mint nekem. Ha civilizálatlan lennék, most megölnélek, és felvenném 
pusztító szokásaimat, mondom. Most is azt mondom, de egy kicsit képmutató módon, és egy kicsit törő-
döm veled is. Csúnyán el foglak agyabugyálni egy vasárnap, a vasárnapok egyikén, mondtam. És akkor, 
erős felindulásban elkövetek valamit, hogy elítéljenek. Illetve meglógok, és elkötök egy kocsit, akárha 
beledöglök is, mondtam.

#

Somfai felajánlotta, hogy hoz egy pár sört. Példaként fénycsíkok jelentek meg az égen, meg egy fénylabda 
játék. Sétálgattak a sörök az utcán, miközben magányra vágytak. A folyamatok úgy alakultak, hogy Somfai 
felemelte a kezét, és az ujját a homlokához érintette. Nem ivott, csak magyarázott, szeretett volna gyor-
sabban megszabadulni. A Duna jegén villamosok poroszkáltak, és sárga rögök bukkantak elő, akkor 
született egy új, egy konkrét, a múlt és a jövő között. Somfai csodálta azokat, akik a kezét irányították. 
Mozdulatokat tett, ide-oda szaglászott, és folyton ismétlésekbe bocsátkozott. (Egyetlen rövid, kifordult 
mondat megszínezi az ember mondókáját.) Mondatok érkeznek a világűrből, és a lovak trappolnak. Kipró-
bálásra kezembe adták a szimbolikát. A teljesség élvezete, agyonsportolt soványak, lovak és emberek, 
jelölik önmagukat. Egységessé kapcsolódnak, célba vesznek. Somfai egy pillantást vetett a szimbolikára, 
a kövér csillagokra, melyeket egyébként teljesen valósnak hitt. Zokszó nélkül dolgoznak az égen, gondolta. 
Történnek dolgok, melyeket el sem lehet hinni.
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