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A nô ahhoz a részhez megy, ahol a háló majdnem teljesen le van taposva. Átemeli a ba-
bakocsit, aztán a gyereket is. Ide szeretnek átjárni, mert itt soha nincs senki.

Miközben a babakocsival bajlódik, megszólal a mobilja, de nem tudja fölvenni. A férfi, 
aki hívja, egy bukaresti klinika fôorvosi szobájában ül. Jóval elôbb akart telefonálni, de 
elôször bejött a fônôvér, aztán meg egy hivatalos telefont kellett elintéznie. A telefon 
jó sokáig tartott, és láthatóan felidegesítette az orvost, aki a végén emelt hangon azt 
mondta, hogy mata-n cur, mire a fônôvér, aki idôközben visszajött egy fénymásolattal, 
elismerôen megjegyezte, hogy milyen kiválóan megtanult románul.

A hosszú hajú nônek most már mindkét keze szabad, úgyhogy visszahívja a számot, 
a bukaresti szobából pedig újra kimegy a fônôvér. A gyerek a sírok közt bóklászik, az 
anyja fél szeme folyton rajta van. Közben föl-le járkál, szórakozottan tépkedi a gazokat, 
majd talál egy félig földbe süppedt, teljesen bemohosodott sírt, és ráül. Maga alá simít-
ja a pamutszoknyát, így beszél tovább. A gyereknek megtetszik a telefonálás, és odate-
lepszik mellé. A kezében tartott nápolyit a füléhez tartja, és ô is telefonál. Ha a nô áthûlô 
feneke alatt valaki eltisztítaná a mohát, és kikaparná a teljesen olvashatatlanná tömôdött 
vésést, akkor láthatná, hogy az elhunyt neve Kozma Áron. De a sírt hosszú évek óta nem 
látogatja senki, így a felirat örökre olvashatatlan. A gyerek közben elfogyasztotta a te-
lefonját. A nô is leteszi, és hátradôl egy kicsit a kövön, hogy érje az arcát a lombok közt 
besütô korai napfény.

Rába György

A SZÉKEK

Mintha a székek beszélnének
hiszen ölükben sokan ültek
harsogtak handabandáztak
a besüppedt ülôke tanúskodik
a támlát olykor megragadták
fölemelték a bútordarabot
elôbb békések fenyegettek
akadt aki csépelt vele
más a széklábban jobb belátást
neszelt és tôbôl kicsavarva
igyekezett társát meggyôzni
még közéleti színtéren is
hallgatag tárgyak körülöttünk
mozgalmas idôk résztvevôi
meghalljuk-e vallomásukat
a bajszukat összeakasztók
némán tanító krónikáját
mi akik csöndben ücsörgünk
igricei a múlt napoknak
kávénkban a cukrot kavarva
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ESERNYÔEMBEREK

Kik az esernyôemberek
egykönnyen fölismerheted
aki téged sohasem unna
nem kell ámulnod szép-e rusnya
rossz napodon is ô a nemtô
elkísér ha szállít a mentô
halmozz akár hibát hibára
nem kérdezgeti mi az ára
szerencsédnek majd eleven
koronatanuja leszen
s ha reng a föld tudod kiásna
nincs szükséged gondolni másra
folyvást érzed fejed fölött
fagyban hôben mintha tetôt
nem tetô az ernyô ki tartja
osztályrészeden szeme rajta

Takács Zsuzsa

SZENTPÉTERVÁRI SÉTA

A régi helyre örökké visszajár.
Valahányszor besurran a bûzös kapualjba,
szénásszekér takarja, hogy meg ne lássák.
Rángatja a csengôt, a zsinór majdnem
leszakad, de idôben észbe kap, hiszen: az ajtó
nyitva, a lakást tatarozzák, az elkoszolódott
falra halványlila, virágos tapétát simítottak,
és a lepattogzott ablakkeret helyébe mûanyag
tokot tettek. A parkettát kicserélték. Vidám
fecsegés közben elcsomagolják a megmaradt
szegélyléceket, melyeket másnap kibontanak
újra. Rá ügyet se vetnek. Biztosra vette,
hogy úgy talál mindent, ahogyan hagyta:
a fehérnemû ott szárad a kötélen,
a meggyilkolt nôvérek ugyanott fekszenek.
A szokásos lidércnyomás erôt vesz rajta:
tudnak ezek mindent, csak játszanak velem!
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Kiül az ablakba, az utcára lenéz.
Szentpétervár helyett átmenetileg
egy népvezérrôl nevezik el örök városát,
„de ez már a múlté”. Fölnevet a képtelen
gondolaton, hogy van múlt, amire fátylat
boríthat az ember. Te meg mit akarsz? –
förmed rá egy farmernadrágos mázoló.
– Lakást keresek. – Lakást nem keresnek éjjel –
felelik. Idegeikre megy már jövése-menése.
A csorba tálkában kezet mos, majd
elindul a lépcsôn lefelé. Csaknem belefut
az izgatott taglejtésekkel fölfelé igyekvôkbe.
A turisták kezében térkép, rajta csillaggal meg-
jelölve a Sztoljarnij pereulok, a Szadovaja utca
és Szonjáék háza – szintén a Kanal Gribojedován.
Zsebeiben szétosztja az erszényt, a két skatulyát,
a négy szattyánbôr tokot. Viharkabátját idônként
végigtapogatja, megvan-e minden? Számot vetett
vele, hogy halhatatlan. A hely és az idô nem múlik
el soha. Járkál mereven, akár egy halott.

SZIBÉRIA

Ahogyan az ördög a kezünkre játszik.
Amikor Raszkolnyikov baltát keres, hogy
az uzsorásnôt agyonüsse, és elhaladtában
– szórakozottan mintegy – benéz a házmester-
fülke nyitva felejtett ajtaján. A résnyire
beesô nap – nyílként – a padka alá rejtett
baltára mutat: vedd el! És a kabátjába varrt
akasztóba illeszti engedelmesen.

Ám ne idôzzünk a révületben végzett
hentesmunka részleteinél. Hogy gondosan
kezet mostunk aztán a csorba tálkán talált
szappandarabbal. Inkább a záróra után
a kocsmából hazatérôk kurjongatására
figyeljünk, amikor alvásunkból riadva
fölugrunk, mint akit fölrántanak:
hogyan, már három óra?
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Bizonyítékként fölrémlik elôttünk a ládikát
nyitó csipkés, nagy szakállú kulcs, mely
látszólag véletlenül akadt a kezünkbe.
Szemünk elôtt ugrál a kampó a ferdén
becsavart, meglazult karikában. De az ajtót
rángató elunja a várakozást. Elhalnak a döngô,
egyenletes léptek. A fenyegetô csöndben
egérutat nyerünk mindig, ha akarjuk.

Jussanak eszünkbe ilyenkor a rejtekül szolgáló
lakásban az alvadó festékkel félig teli csöbrök.
Az elkövetkezô hetek meredek lépcsôi, a konyhákból
áradó bûz, a küldöncök szüntelen surranása. 
A tea, a vodka és hering, mely ízét veszíti örökre.
Veszettségünk és elveszettségünk a városokban.
A vallomás kényszere. Hogy pokoli szerencsénk
ellenére vágyakozunk Szibériába.

Tôzsér Árpád

A ROMLÓ TESTRÔL

Vizsgálom, mint ruhát, ha vásott:
lehet-e vajh belôle még,
fejtés után, valami másod-

lét, porrongy vagy condra: cseléd-
gönc – más-akarta akarások. –
Esti lemmák. S testik. Elég!

Mert mi van, ha itt bár kifejtem
a testrôl (-bôl?): része, az elme,
túl megannyi földi selejten,
maradandó, mert égi kelme!?

Mi változik? A vágy ma költi
a nyomorú test égi mását,
s holnap tovább ég. Sose tölti
ki teljesen önakarását.
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S lehet: hozzá, a Nagy Szabóhoz
épp e zsáklogika vezet.
Vágyadtól a tett el nem oldoz,

de átszab a – képzeleted. –
(Fejti immár álom a foltos
vén gúnyát. Na, ma ég vele/d!)

SOHA MÁR

Temetôben olvasgattam,
ültem, s elmerültem Kantban,
sír süppedezett alattam. 
Egyszer hallom: lent zár kattan.

Kattan egyet, kattan hármat,
tán az alvilági árnyak
nyitják a kaput, s rám várnak,
de az is lehet, épp zárnak!

Betelt az ég, be a pokol,
s a kanti erkölcs-protokoll
hívôként – csigert – lefokol,
de egyúttal meg is okol.

Az okság-, tér- s idô-sztori,
mind szemlélet, a priori,
s mivel a vers is Én-kori,
dalaimban az Ego rí.

S a hang ott, lent nem kapuzár:
élve eltemetett madár,
annak csôre kattogja: Kár!
Nem lesz visszaút soha már!
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MIT TEGYÜNK

Mit tegyünk?! Az ember csak ilyen,
él, s nem okul, okokhoz nem okos,
nem érti: ha teste lebillen
pántjáról, ha belészel Atroposz,
mi az ok s mi a cél? Az ének
ok-os lét, az okozat a jelen:
írsz – vagy! Viszont jövôd-reményed
ez ok-láncban nem releváns elem.

Ok-lánc?, lánc?, na ne!, nyûtt fonál tán,
vén Klóthók fonták guzsalyaikon
nagy, falusi telek beálltán 
(ma megannyi elfeketült ikon).
Krákogtak, ráköptek a kócra,
s pörgött orsójuk szörnyûségesen. – 
S mi az én okom? Jön az óra,
s antik toposz(ok)ban is szétesem.

Kárpáti Péter

A TÖRTÉNET TÖRTÉNETE (I)

Amikor egyszer Ma-cu sétált Paj-csanggal, egy vad-
libát láttak elröpülni a fák fölött.

– Mi volt ez? – kérdezte Ma-cu.
– Vadliba.
– Hova lett?
– Elröpült – felelte Paj-csang. 
Erre Ma-cu jól megcsavarta az orrát, és rákiáltott:
– Ha itt volt, hogyan röpülhetett el?

Bátyámmal a kertben fociztunk, amikor leszóltak a gangról:
– Andris! Peti!
Az emlékezet furcsán dolgozik: szerkeszt, kihagy, összevon, szerkezettel értelmez, tu-
lajdonképpen egy csodálatos dramaturgkészülék. Ismered a klasszicista színház hár-
mas egység-elvét, mely az élet tébolyultan gazdag drámaiságát egyetlen helyszínre, 
napba, történetbe préseli a színpadi hihetôség kedvéért, és ezzel a nézôi fantáziáról állít 
ki dühítôen szánalmas bizonyítványt, és hát évszázadok óta hülyeségnek tiszteljük. 


