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Csak egy kis eső ( zora )
[ szitál az eső
a bőrömön érzem
az én bőröm
nem
nem az én bőröm
de azzá válik
lassan hullanak a cseppek a vállamra
pántos ruha van rajtam
minden huszonkettedik esőcsepp
mintha belém nyilallna
vagyis inkább rám égne
elindulok
megtörténik velem a saját elindulásom
nem én indítottam el
de átélem
vele élek
most a huszonharmadik cseppben
volt a parázs
nem baj
fák között állok
alig van rajtuk levél
ősz van
koraősz
és most fázni kezdek

és szaladni
egy tóhoz
a tó mellett pedig
ott áll
apám
nem
ebben az emlékben nem az apám
de felismerem
nem az én emlékem
de felismeri a ruha is
apám nevet
és annyi idős lehet
mint én voltam
amikor meghalt
egy sör van a kezében
és kacag
odakiáltok neki
odakiált neki a bőröm
nem látta-e a kabátomat
ekkor látom
sokan vannak még körülöttünk
az eső felerősödik
egy perccel ezelőtt még
azt hiszem

N A G Y  H A J N A L  C S I L L A
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egyáltalán nem is esett
apám összeráncolt szem-
nem
nem az apám
de igen
apám összeráncolt szemöldökkel
szól valakinek nem messze tőlem
de messze tőlem
megrezzen mellettem egy ág
odafordulok
egy ismeretlen fiú jelenik meg
egy ismeretlen kabáttal
nem
az a fiú jelenik meg akit
nagyon szeretek
az én kabátommal
átnyújtja nekem
aztán apámra néz
enyhe rosszallással a szemében
apám odaköszön neki
a fiú megenyhül
szeméből kiszökik a rosszallás
magamra öltöm a kabátot
átkarol
elindulunk a tóhoz
az emberek egy része
behúzódik a fák közé
pedig alig segít az esőn
és különben is
csak egy kis eső
fut át az agyamon
erre apám széttárja karját
az égre néz
és azt kiáltja
csak egy kis eső
összenevetünk
összevissza törnek az apró
gallyak az emberek talpai alatt
elhomályosul az emlék
rövid snittekben vetik magukat később
már napsütésben az emberek a vízbe
én is
a fiú is
még sokan mások
próbálom apámat keresni mindig a tömegben
de valahogy mintha nem mindig tudnám
összhangba hozni a bőrömmel
ezt az akaratot

most pedig mindenki táncol
beesteledett
egy cigit adnak körbe a tűz körül
aztán idegenek
vagyis emberek
akiket fontosnak érez a bőröm
történeteket mesélnek
minden történet vicces
vagy van benne valami
ami miatt el kellett őket mesélni
foszlányokban beszélnek
félelmetesnek látom
de nem félek
aztán teljesen sötét van
csak a tűz parázslik
valamiért felébredtem és most egyedül állok 

a tóparton
megszólal mögöttem valaki
apám lép hozzám
elmosolyodik és cigivel kínál
elfogadom
meggyújtja
majd a sajátját is
olyan béke terül el
lehunyt szemű arcán
melyről nekem nincsenek
ismereteim
sehol
senkin nem láttam még ilyen békét
csendben szívjuk egy darabig a cigit
üvölteni szeretnék
boldogan és kétségbeesetten üvölteni
de a bőröm csak áll
és semmit sem akar
nincsen benne semmiféle akarat
csak ránéz apámra
én nézek rá apámra
és annyit kérdek
leszünk még valaha ennyire boldogok
mire apám halkan felnevet
és eldobja a halványan égő csikket
soha nem is voltunk ]
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Légy és idő ( márk )
Itt van például ez a légy.

Csak úgy leül a karodra, aztán
továbbrepül.

De nem is ez a lényeg.

Ebben a pillanatban úgy érzem,
egész életemet ezzel a léggyel éltem le.

De az is lehet,
hogy reggel jött be a konyhaablakon, amikor
szellőztettem.

Vagy hogy egy hete itt van.

Vagy már rég el is ment, csak épp
nagyon élénken emlékszem rá.

Sőt, az is lehet, hogy
még itt sincs!

   *

Na jó, ne túlozzunk.

   *

A légy itt van.

Ez nem a jövő, hanem a jelen,
de legfeljebb a múlt.

Hogy miért fontos ez?

Miért fontosabb ez bármennyivel is, mint
a bögréim?

Vagy hogy ez a fotel, ez a
furcsán túl szimmetrikus kisasztal, vagy
ez a szakadt kabát itt rajtad mióta van itt?

Azért, mert egy élőlényről van szó?

A válasz: nem.

Nem fontosabb.

      *

Nem a légyről kell most beszélnünk, hanem 
az időről,

és hogy mit kezd vele egy emlékezet.

Egy egyszerű, soha nem bántalmazott 
emlékezet

sem tud túl sok mindent kezdeni az idővel.

Tévedek?

Fogalmam sincs.

Ezt szeretem a meggyőződéseimben.

Pont olyan szilárdak, mint én --
de erről már beszéltünk, az időről viszont
még nem.

Szóval itt éldegélünk, percek, órák, napok, 
hetek, évek, évtizedek, életek óta:

én és ez a légy,
én és ez a bögre,
én és ez a fotel,
én és ez a kisasztal,
én és a kabátod.

A kérdés az, hogy mire jutottunk egymással 
ezalatt az idő alatt?

Semmire, ha az idő szemszögéből nézzük,
márpedig ma ezt szeretném tenni.

Egyikünk sem tűnik nyugtalannak, vagyis
fogalmam sincs, én nyugtalannak tűnök-e, 

de az
arcodból ítélve valószínűleg nem.
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     *

Az a gyanúm, hogy amikor feltalálták 
a technológiát,

az időre senkinek se jutott eszébe gondolni.

Még valószínűbb, hogy nem mertek.

Így viszont tulajdonképpen véletlenül 
kijátszották,

akkor, amikor teszem azt egy huszonöt éves 
elmébe

huszonhat és háromnegyed évnyi élet került.

A technológia fellázadt az idő ellen,
de ha mindezt az idő szemszögéből nézzük,
nevetséges lázadásról van szó.

Az idő átfolyik és röhög rajtunk, a mi
cseppfolyós életünkön,
hagyja, hogy véleményt alkossunk róla, de 

hidegen
hagyja, mire jutunk.

És ezt most nagyon, nagyon, nagyon halkan 
merem csak megjegyezni, mert akárhogy is, 
mindegy, mióta van itt a légy és az idő, de ha 
hallanak engem, az bármelyik pillanatban 
bármelyikünk számára végzetessé válhat, és 
valószínűleg észre se vennénk, ha így történne, 
ez benne a legfélelmetesebb, de amit most 
csak nagyon óvatosan, kettőnk közt jegyzek 
meg, hogy ez, pont ez volt az, erre jöttem rá 

utólag, sokkal később, hogy mi értelme volt az 
egésznek, mivé akartam válni, mire akartam én 
tulajdonképpen hasonlítani, pedig akkor még 
nem tudtam, nem értettem ezt az esélyt, ezt 
a persze esélytelen esélyt, de utólag teljesen 
egyértelmű volt, bár nem tudom miért, de tudom, 
hogy én egyszerűen olyan szerettem volna lenni, 
mint az idő, cseppfolyós, át akartam folyni az 
életemen és röhögni rajta, ezen az egészen, azt 
akartam, tényleg tulajdonképpen csupán csak 
annyit, hogy az élet és én átfolyjunk és röhögjünk 
egymáson.

       *

Nem, nincs rá magyarázatom, miért akartam ezt.

Csodálatos, hogy ez ennyire érdekel téged,
ha jól emlékszem, teljesen meg lennék hatódva, 

ha még
át tudnám érezni az ilyesmit,
igazán nagyszerű veled, tudod, kávézni is,
de most muszáj aludnom valamennyit, 

aztán holnap folytatjuk,
miért ne folytatnánk,
én nem megyek sehová,
te meg úgyis mindig visszajössz,
persze, erőre kaptam ettől a kávétól,
gond nélkül el fogok jutni az ágyamig,
te meg emlékszel, hol az ajtó, nem is olyan rég
jöttél át rajta, hát akkor, mindenesetre addig is, 

amíg
nem találsz vissza hozzám, jó éjszakát.
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