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Sztojcsev Szvetoszláv

Egyenleg
Megdörzsölöd a csodalámpát, és 

három kívánságodat teljesíti a dzsinn.

Megdörzsölöd a szemed, és a 

dzsinn hármat kíván.

Így 0 az egyenleg.

+ a köztes id�, ami milliószor 

három.

Frekvencia
Übü-hasonmások!…

Nem �zhetnek el, bárhol is vagyok.

Nem érhetnek utol, bármerre is 

járok.

Nem uralhatják tovább az érzésvi-

lágot – birtokon belül maradok.

Nem temethetnek el élve vagy 

halva – gondolataimban már nem lé-

teznek; nem a halál frekvenciáján élek 

– ez a haláluk.

Perpetuum 
mobile

Holdfényes nyári éjszaka. Hulló-

csillagok az erd� felett. Ijedt bagoly-

huhogás.

Jönnek a fényvadászok, és sárral 

bekenik az eget.

Jönnek a hangvadászok, és le-

csapják a bagoly fejét.

Jönnek az álomvadászok, és újra 

itt a holdfényes éjszaka, hullócsillagok 

az erd� felett, ijedt bagolyhuhogás.

Mix
Démoni dackorszak

Nem ártok.

Spleen

Mással? Egyedül? Minek? 

Nem alszom, nem ébredek fel. 

Nem utazom, nem maradok.

Édes

Álom.

Méz.

Bosszú.

Mindegy.

Kettesben.

Élet.

Fiam.

Haza.

Illat.

Istenem.

Íz.

Kés.

Tavasz
Fecskét látott átrepülni a szök�kút 

fölött – itt a tavasz!

A vízsugarak hirtelen szemmagas-

ságba szöktek. A szél elcsitult, a nap 

kibújt a felh�k mögül, szivárvány je-

lent meg szinte karnyújtásnyira a ház 

erkélyét�l.

Könny�nek, er�snek és fi atalnak 

érezte magát.

Felállt a korlátra, és két kézzel hátra-

igazította hosszú, ritkás haját.

Imbolyogva, kissé bizonytalan lép-

tekkel elindult a szivárvány felé.
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Töréspont
(kritika) Törött pálcával vezényelt 

a vendég karmester, szemmel lát-

hatólag megtört ember benyomását 

keltette.

(jobbító szándék) Varázspálcát 

török mások felett.

(átváltozás) Saját pálcáját törte 

össze maga fölött a mágus, és néhány 

napra emberré változott.

Tiszta lappal
Keresztel�

Szólítanak.

Kínomban ráírtam a nevemet az 

égre.

A szeráf egy határozott mozdulat-

tal letörölte a halvány bet�ket.

– Lemostam a szégyent a tábláról, 

menj! – mondta.

Mi volt? Mi lesz ezután? Hívnak.

Ennyi volt, és ennél is több – pont 

helyett vessz�t írok.

Tereptisztítás

A semmib�l indulok, óvatosan kö-

zelítek hozzád, még alszol.

Kiretusálom az arcomat az isko-

lai tablóról. Vastag napszemüveget 

veszek fel, és el�zöm a délibábokat. 

Elfújom délre az elém röppen� fecs-

kéket. A kapualjakból el�bukkanó kol-

dusokat b�séggel megáldom, a hon-

talanokat elvezetem hagyatékom föld-

jére. Kiradírozom a hamuszürke tájat, 

a várost a térkép túloldalára rajzolom 

újra. Az erd�b�l a százéves fákat a 

házad mellé telepítem.

Kettétöröm a sorskönyv gerincét, és 

lábujjhegyen belopózom az aurádba.

Titanic
Az id� illúzió, mondta a vak látnok, 

és a múlt látványa el�t�nt.

Hajnalban indulunk, hajónk aka-

dálytalanul átszeli az óceánt – a jég-

hegyet elsodorta az áramlat.

Hálát mondok a látomásért, és 

elengedem a lidérceket.

Az út tiszta, fehér fényben úszunk.

T�réspont
Vállalás

– Hova cipeled ezt a keresztet?

– Nem az enyém, de rossz ízlésre 

vall üres kézzel távozni a világból.

Fájdalomküszöb

– Mi ez a csend?

– Eltörték a zongorista kezét.

– És most honnan a recsegés?

– A  csendnek is van fájdalomkü-

szöbe.


