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Sztojcsev Szvetoszláv

A kör közepén

Ajtó

A n� leült az ágy mellett a padlóra, és 

felkapcsolta a lámpát az éjjeliszekrényen.

– Hazajöttél? – riadt fel álmából 

a lány, és megdörzsölte a szemét. 

– Hány óra?

– Mindjárt éjfél.

– Történt valami? – kérdezte a 

lány, és felült. – Sírtál?

– Legszívesebben megölném ma-

gam – mondta a n�.

A lány ijedten meredt rá.

– Mi baj?

A n� k�vé dermedten bámult ma-

ga elé.

– Segíteni akarok – törte meg a 

csendet a lány. – Minek örülnél a leg-

jobban?

A  n� már messze járt. Gondo-

latban megragadta egy öregasszony 

nyakát és fojtogatni kezdte.

Fekete kapucnis alak hajolt felé, 

egy csontos ujj megérintette homlokát.

Don Juan második élete

Nyár esti zuhatag. Villámok csapód-

nak a folyóba, hullámzanak a f�zfák.

Patkány szalad ki a templom pin-

céjéb�l.

Minden mennydörgésnél megtor-

pan, az égnek emeli fejét és megszag-

lássza a leveg�t. Szemében játszanak 

a villámok.

Keresztülrohan a szoborsétányon 

és elt�nik a part menti bokrok között.

A szobrok felélednek és a nyomá-

ba erednek.

Ablak a világra

(éjszakai tévedés) Egy hold-

fényes éjszakán bagoly csapódott 

szobám ablakának, meglepett tekin-

tettel végigmért, ó, ezer bocsánat, 

tévedtem, mondta, és csalódottan 

 távozott.

  

(zuhanás) Kopasz fi óka a járdán, 

három centiméterrel fölötte kering a 

rigó, sápadt gyerekarc tapad az ab-

lakra.

  

(folyam) Valaki odacsap az üveg-

re, leomlanak a gátak, kezd�dik a 

karnevál.

  

(állandóság) Télen-nyáron jég-

virágot rajzolok az égre.

A kör közepén

Menedék

Naplementekor elviszi a lelkemet 

a dagály, beszippant a tér, egybeolva-

dok a végtelennel.

Akácfa

Reng a föld, düledezik a ház, ki-

lépünk az erkélyre egymásba kapasz-

kodva, arcunkra hullatja leveleit az 

akácfa, maradunk, amíg el nem temet 

a fehér es�.

Persona non grata

Szobrokat építek porladó sziklák-

ból. Mint idegen testet, úgy vet ki ma-

gából minden sziklabörtön.



 

8282

Filmszakadás

Egy férfi  lép ki a liftb�l, vállán ka-

mera. Orromnak csapódik az objektív, 

kirepülök az id�b�l.

Gyéren kivilágított folyosón lando-

lok alvajáró gyerekek között. Papír-

jelmezes Hamlet toppan elém, háta 

mögött egy bohóc öngyújtót csattog-

tat. Öltönyös alak bukkan el� a falból, 

magára borít egy roskadozó köny-

vespolcot, a bohóc megdobálja ev�-

pálcikákkal. Egy bakancs az arcomra 

tapos, kialszanak a fények.

Valaki felsegít a földr�l, közben kö-

zelr�l fi lmezik az arcomat. A lelkemet a 

vak rendez�nek ajándékozom el.

Konferansz

Átmenet

Az újjászületettek és kísér�ik ta-

karják el a sírfeliratokat, és fáradjanak 

ki a teremb�l.

Figyelmeztetés

Kérjük, az árulók hozzátartozói 

tartózkodjanak a hangos tetszésnyil-

vánítástól.

Kijárat

Figyelem! Aki id� el�tt darabokra 

esik szét, a hátsó bejáraton távozhat 

a káoszba.

Júdás fája

Júdás az Ördög unszolására, pén-

zért árulta el Krisztust.

A  papok és az írástudók örültek, 

hogy megszabadulhatnak a hatalmu-

kat veszélyeztet� tanítótól. Az arctalan 

tömeg nem látta meg benne a Meg-

váltót, és kikövetelte a kereszthalált. 

Pilátus igaz embernek tartotta – pusz-

ta gyávaságból nem engedte szaba-

don. A katonák kárörvendve hajtották 

végre az ítéletet.

Egyedül Júdás bánta meg tettét:

„Vétkeztem, mivel ártatlan vért 

árultam el.”

Felakasztotta magát, a többi áruló 

életben maradt – nem mindenkinek 

adódik meg a felismerés.

Vissza-visszaszállingóznak az élet-

be az árulók, mindig Jézust keresik.

Ihlet

(irányt�) Álmos februári hajnal, 

jeges az út. Ilyen napokon nem sza-

bad megállni – Északra repít a halál. 

Lépteink alatt enged a megfagyott 

föld. Gyémánthegyek hátán haladunk, 

úton a biztonságos Dél felé.

(els� nap) Miután megteremtet-

te a világot, és a maga képmására 

és hasonlóságára az embert, hogy 

uralkodjon a földön, Isten megnézett 

mindent, amit alkotott, megáldotta és 

megszentelte ezt a napot, és naptárt 

adott az Ördög kezébe.

(kedély) Túléltem a zuhanást, se-

beim begyógyultak, most egy madár 

szárnyán lebegek szakadékaim felett, 

és imádkozom.

Méreg

Skorpió csúszott a tenyeremre, tá-

voli robajt hallottam.

– Íme, összeomlott az építmé-

nyed – mondta. – Élettörténeted je-

lentéktelen. A  halvány nyomokat el-

mossák a hullámok, eltemet a vizes 

homok. Sima felület marad utánad. 

Tengernyi semmiség. Senki nem kí-
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váncsi rád, senkinek nem fogsz hiá-

nyozni, senkinek nem fog felt�nni, 

hogy nem vagy többé. Csak engem 

érdekelsz.

– Igazán?

– Elvégre mindegy – folytatta. – Id�d 

lejárt. Jön a halál és a felejtés.

– Sejtem.

– Szerinted mi lesz utánam? Van 

Istened? Vagy inkább újjászületnél?

– Még meggondolom.

– Elviszel magaddal? – kérdezte a 

skorpió felvillanyozva.

Megjelölve

A  jóságos óriás lenézett a föld-

re – csak nyüzsg� férgeket látott lába 

el�tt. Nem árt az óvatosság, gondolta 

magában.

Az égnek emelte fejét tanács re-

ményében.

– Uram?

– Menj utadra, az igazaknak nem 

esik bántódásuk – hangzott a válasz. 

– Bármerre lépsz, a többieket mind 

kikerültem!

Mindig együtt

Skizo

Magas fal két oldalán állok.

Harangoznak, mindig tizenkett�t 

mutat a toronyóra.

„Id�ben fekszem, id�ben kelek.”

„Id�ben indulok meghalni.”

„És még a sorrendet is megválasz-

tom.”

Hóhérok

Egyszerre érkeztek az Éden kapu-

jához.

– Fiam – mondja.

– Fiam – mondta.

Mosolygott. Mosolyog.

Megvilágosodás

Vissza az élethez!

Szabadulj meg a félelmekt�l, és 

álmodban megjelenik, akiben hiszel.

Higgyél a csodákban, hisz � maga 

a csoda.

Még akkor sem hagy cserben, ha 

néha kételkedsz benne.

A démonoktól se félj – csak a go-

noszokat és az ostobákat büntetik.

Kergesd el az árnyakat, lépj ki a 

fényre – kiválasztott vagy.

Misszió

Nem kérdeznek, nem válaszolnak.

Éjszaka jönnek, és a félelmeikr�l 

beszélnek – férfi ak és n�k, küls�-

re egyformák, csak a hangok külön-

böznek.

Valaha voltak, valahol vannak. Ré-

gen éltek, most árnyak.

Hideg ujjaik tapogatják az arco-

mat – nem maradnak nyomok.

A  szemembe néznek – nem en-

gem látnak.

Távol vannak, máshol várakoz-

nak.

Néha szellemvárosokba sodor ma-

gával az örvény.

Ott, amikor elviselhetetlenné válik 

az ébrenlét, egy maszkos alak kivezet 

az árnyak áradatából a fényre, és vis-

szakapom a testem.

Párhuzam
(kettesben)

– Ennyi volt?

– Ennyi.

– Nem maradhatsz még?

– Tudod, hogy sietek.

– Máris mész?

– Sok dolgom van, és kevés az id�.
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– Még visszajössz ma?

– Nem valószín�.

– Tetszem én neked egyáltalán?

– Kételkedsz benne?

– Kedvelsz?

– Mindenkinél jobban.

– Szeretsz?

– Bolondulok érted.

– Akkor jó.

– Bizonyítsam?

– Igen. Maradj velem reggelig!

– Nem halaszthatjuk holnapra?

– Nem érdemes.

– Életünk végéig együtt?

– Miért is ne?

– Terveim vannak. Álmok meg 

egyebek. Refl ektorfényben akarok für-

deni, fényárban úszni.

– Más n�ket akarsz?

– Ugyan! Ezen a világon csak te 

létezel.

– Akkor jó.

– Gondolod, hogy ennyi elég?

– Biztos vagyok benne.

– És közben nem lehet egy másik 

párhuzamos élet?

– Szabad ember vagy.

Ösvények

Forró föld

Nem az én máglyám, mondta a 

boszorkány, és egy párhuzamos világ-

ba költözött.

Remény

– Pillangó kisasszony! – intett a 

Halál.

A pillangó összecsapta a szárnyait, 

és hernyóvá változott.

Mindketten elgondolkodtak.

Hattyúdal

Feszítsd meg! Feszítsd meg! Fe-

szítsd meg! Feszítsd meg! Feszítsd 

meg! Feszítsd meg!

Pax vobiscum

(szikra) A  pusztaság örökébe 

lépsz, amikor kirobban a gy�lölet, 

és elmenekülsz. A béke mindig veled 

van.

(támasz) Ahol a madár sem jár, 

ahol eddig senki sem járt – fát ültetek, 

hogy legyen mibe kapaszkodni.

(er�feszítés) Bele-belebotlik a 

homályba, elesik, megsemmisül, fel-

támad, továbbmegy. Fátyol alatt a 

tudat, az értelem szikrái máshol je-

leznek.

(röppálya) Kipukkad a magasban 

egy elszabadult lufi , szétreppennek a 

vándormadarak, szobormaradványok 

potyognak az égr�l.

Távlatok

Fehér és fehér

Fehér galamb repül be a padlás-

szoba ablakán.

�sz hajú férfi  gubbaszt a sa-

rokban a falnak támaszkodva. Jobb 

keze kinyújtva – tenyerében kenyér-

morzsák.

Koldusszobrot formált bel�le a 

 halál.

A galamb megcsipegeti a férfi  te-

nyerét, mások követik.

Utazás

Istenemhez megyek, mondta a 

madárijeszt�, és lángra lobbant.

Zuhanás

Romos ház egy gazzal ben�tt régi 

temet� peremén, lakatlannak t�nik.

Varjú száll le a rég kiszáradt kút 

peremére, belenéz a feneketlen mély-

ségbe. Lebben a függöny, lövés dör-

dül el.

A gy�lölet kiapadhatatlan kútja el-

nyeli a madártetemet.


