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V I L L Á N Y I  L Á S Z L Ó

Bem tér
1910. október 23-án, vasárnap érkezett ide, az akkori Katona-rétre,
a Parseval kormányozható léghajó, az osztrák-magyar hadsereg
büszkesége, kitódult a fél város, lelkesen kémlelték Győr egét,
naponta itt gyakorlatoztak a Frigyes Laktanya fáradt újoncai,
ahol kamaszkoromban egy lány forró szája röptetett, miután a lombok
közé húzott, a vasútállomásról erre vitték a hadikórházba Isonzónál
megsebesült nagyapámat, 1944-ben a tér fölé fújta a szél nagyszüleim
lebombázott házának füstjét, egy enyhe novemberi napon, fiaim
gyönyörűségére, a magasba rugdaltam a labdát, gyerekkoromban
még nem nőtt fű a téren, és Szent Györgynek hívtuk, a sárkányról
halvány fogalmam se volt, s hogy tudott-e repülni, egyszer a cirkusz
sátrát állították fel, édesanyám képtelen volt nézni a légtornászokat,
szüntelenül félt, lezuhannak, amikor már az Álmos utcában laktunk,
erre vitt utam a Kálvária utcába, az iskolába, fájdalomdíjként,
hazafelé, néha kétforintos fagylaltot is megengedtem magamnak,
nyáron, mielőtt piros biciklimmel kitekertem a Rábára, megkerültem
a teret, hátha szembe jön szép osztálytársnőm, a város felőli sarkon
árválkodott a Szabadkáról ide szállt, megtépázott piros esernyő,
1956 novemberének reggelén, munkába indulva, apám visszahőkölt,
ott látta meg, súlyával megbillentette a teret, ott állt egy szovjet tank.
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Villányi László 1953-ban született Győrött. 1990 és 2020 között volt a  Műhely főszerkesztője. A  Széchenyi 
Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Győrzámolyon él. Legutóbbi verseskötete a Kalligramnál jelent meg 
mindenek előtt címmel.

Szigetek
A barátjával Szerb Antal menekítését megkísérlő Görgey Guidó
Staten Island-i házából indultam, egykor fejből tudta a túlpartról
érkező óceánjárók menetrendjét, esténként a teraszról tekintetével
kísérte vonulásukat, gyomromban az általa készített szalonnás
rántottával ültem hajóra, a Szabadság-szobor előtt elhaladva,
Manhattan csúcsán, feltűntek az ikertornyok, elgyalogoltam
a központi pályaudvarig, a New York-i metró maga a pokol,
izgulhattam, Long Island sok-sok állomása közül idejében
észreveszem-e, hol kell leszállnom, másnap reggel már iskolába
kísértem Márkot, délután, mielőtt bicikliztünk volna a mocsáron át,
egy járókelő megállította az apját, kérdőre vonta, miért nincs sisak
a gyerek fején, a világ leghosszabb parkolójának nevezett szigeten,
a nők az álló, meg-meginduló autókban készítették ki arcukat,
elzarándokoltunk Montauk világítótornyához, a hullámok között
egy sziklára álltam, így volt legközelebb Európa, Márk majd
meglovagolja a hullámokat, ábrándozott édesanyja Fire Islandon,
nézve, a több száz mérföldre tomboló hurrikán miként formáz
ott is hegyeket és völgyeket, Huntingtonban felnőtt fiát láthatta,
ahogy szalaggal kezükben addig-addig táncoltak a lányok,
míg körbefonták a középen álló férfit, bennem meg járni kezdett
a szabadkai villamos, vitte haza az óceánból kiemelt kavicsot,
szülei válása után Márk odahagyta Amerikát, elveszetten élt Pesten,
nem találta a helyét, sem a megfelelő szavakat, a járdaszigetről,
egy túlságosan hosszúra nyúlt sörözés után, az éjszakai járat alá zuhant.


