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Álomittas világ
Néhány napja rigófütty ébreszt hajnalban,
ebből tudom, hogy bármilyen hideg van,
már úgyis vége a télnek. Ilyenkor kell
hirtelen felülni az ágyban. Nem számít, 
hogy máskor is felébredek négy és öt 
között. Ez most a boldog egybeolvadás 
pillanata lehetne. Felhők, fák, madarak,
ember. Kint és bent. Végre egy rigófüttyel
szállhat ide-oda a lelkem, amíg teljesen
megvirrad. Álomittas világ, ragadj engem 
magaddal! De nem. Már nem ez a fontos.
A csukott ablakon át is tisztán hallatszik,
ezek szerint épek még az érzékeim. Most
nem a lelkes rigónak, hanem ennek örülök.
Magamat figyelem, a másik oldalamra
fordulok, hogy vajon mindkét fülemmel
ugyanolyan erővel hallom-e ezt a csillogó
zenét. Igen, éppen úgy fénylik tovább.
Megnyugszom, de tudom, lassan már nem
gyermeki öröm semmi, csak bizonyíték.
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Szókincs
Mint Jákob lajtorjája hátul a fészerben
lefektetve a félhomályban. Vagy mint
a hegyek mögé begyűrt esőfelhő,
amelyből még kilátszik egy tenyérnyi
darabka, akár a rosszul lezárt bőröndből.
A lassú készülődés. A lehetőség. 
Esetleg ami már megvolt. Hogyan 
tudnánk különbséget tenni? Mesélte
nagyanyám, hogy a nagyapja egyszer
beledobta a vasvilláját a forgószélbe,
és abban a pillanatban eltűnt a szél is,
a vasvilla is. Aztán másnap a szomszéd
bekötött lábbal, láthatóan sántítva 
járt-kelt ide-oda az udvaron, és amikor 
nagyanyám nagyapja átment kölcsönkérni
valamit, észrevette a félig nyitott 
csűrkapun át a vasvilláját, nekitámasztva
egy deszkarakásnak. Nem szólt semmit,
jobb az ilyesmit annyiban hagyni. Ennyit 
mondott nagyanyám. Előfordulhat, hogy
rosszul emlékszem a szereplőkre. 
Az a lényeg, hogy ma is megborzongok,
ha eszembe jut. Gondolom, ment tovább
az élet, akárcsak addig. Volt még vasvilla
a gazdaságban, ebben biztos vagyok.
Azzal rakták a szénát fel a szekérre,
be a csűrbe, aztán a jászolba a marhák elé.
Falusi történet ez, fogalmam sincs, 
hogy versbe valók-e még ezek a szavak.
Lajtorja. Vasvilla. Forgószél. Csűr. Jászol.
Megfelelő szókincs-e ez? Kincs-e?
De mindenképpen el akartam mondani
a történetet. Vándormotívum persze.
Mert olyan az életünk, és mégsem az.
Egyik létra olyan, mint a másik. Talán csak 
én hittem, hogy a Jákobé. Olyan vagyok,
és mégsem az vagyok. Mint réges-régen.
A sejtjeim hétévenként kicserélődtek
egytől egyig. Az emlékeim még megvannak.
Csupán ez köt össze azzal, aki voltam.
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Öregek háborúja
Mennének még egyszer háborúba a vének,
csupa búsképű lovag, reszkető kéz, 
horpadt mell, csapott váll, de mégis
őket kellene küldeni, nem az ártatlanokat,
hiszen vezekelni akarnak, ez most
az öregek keresztes háborúja, nem a
gyermekeké, a maszk alól kicsorduló nyál,
az egyre hangosabban sípoló tüdő, elszánt
hörgés a lélegeztetőgépben, mindenféle
szíjjal, hámmal, csillogó szerszámokkal,
bugyborékoló csövekkel felékesített
Rocinante, talán a halálig elvisz, vagy csak
egy Dulcineáig, a löttyedt combok közt
borzas fűcsomó, eltikkadt szeméremajkak, 
hamuszürke vakondtúrás a kiégett mezőn, 
„újra itt van, újra itt van a nagy csapat”,
dehogy van, remegve szétszóródik 
a géppisztoly-sorozat, soha sincsen
találat, vonulnának hadba megint,
vágtat velük a lélegeztetőgép, sziszeg az
oxigén, igen, nem az ártatlanok, hanem
a bűnösök fognak megváltani minket,
előttük nyílik majd ketté a tenger, és nem is
ez a fontos, nem az átkelés, nem az 
összecsapás, inkább a visszaút, csakis
ők tudhatják, hogyan kell visszatérni oda,
ahonnan elindultunk egykor mindannyian,
csakis ebből a Parkinson-földrengésből
vagy Alzheimer-sivatagból, a hegyek,
völgyek, folyók és tavak végtelen hiányából
lehet még igazi forradalom, csak ez
az igazi tabula rasa, csak bennük van ismét
akkora üresség, hogy beleférhet minden,
rázkódik a lélegeztetőgép, míg vágtatnak
éjjel-nappal új meg új szélmalmok felé,
mert az óriások kihaltak ugyan, de nincs 
méltóbb ellenfél egy valódi szélmalomnál.
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