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VALAMIT VISZ

„A múlt, ha nem múltnak nevelték,
kamaszkorától csak bosszút áll”

(Kemény István)

Ideákat visz magával a Dráva, ideákat és
tekinteteket. Most a tiédet éppen, ahogy
a partján ülve kiteregeted neki a múltad.

Egy férfiembert raksz elé. Most ez a múlt.
Most ez a múlt? – kérdezi a Dráva. Most ez.
És már bánod is, hogy ilyen nyíltan vállaltad
fel válaszod. Most ez – gyôzködöd magad.

Ha ez a múltad – hömpölyög a Dráva –, akkor
fojtsd belém, ígérem, egyszerû lesz és sima, mint
medrem mélyén a kövek, persze csak évek múltán.

Gyors lefolyásra nincs esély? De kérdésed naiv
lenne, magadba fojtod, és csak annyit kérdezel:
megbánták sokan? A Dráva csendben visszapillant,
miközben a mélyben összesimul két kôdarab.
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LASSÚ PARÁZSLÁS

Hajnal lett, majd délelôtt. Egy félig elszívott
cigaretta lóg a szádban, mint levegôben
a fölöslegessé vált mondatok. Lassú
parázslás, leszegett fej, a szív másnapos.

Szóba került minden tegnap éjszaka.
Nagy beszélgetés volt szelíd lámpafényben.
Majdnem tisztáztad életed. Legalább mások
elôtt. Így megbocsátható. Nagy beszélgetés
volt, zaját lefojtja a Nap.

Most harang kondul, mintha ideje lenne.
Mondjuk a számvetésnek. Valami apróba
rúgsz, elgurul, talán egy ötvenes. Misérôl
szállingóznak így ki elhagyottan-megtaláltan
öregemberek.

Az egyikük lehajol, felveszi az érmét.
Kihúzza magát, bár fáj neki, de kihúzza
magát, mint aki megtalálta. Nem számít,
hogy Istent vagy egy ötvenest. Ô már
megtalálta, te még keresed.

Szóval délelôtt lett. Füstös és sörszagú.
Megpróbálsz kisétálni a tegnap éjszakából.
Mintha ki tudnál sétálni a tegnap éjszakából.
De sörszagod leleplez. Benne ott van minden:
a hamu, a fej és a szív. Ahogy délelôtt lett.
Az egész folyamat.

Suhai Pál

SZEMÜVEGRE

Ha ránézel szemüvegedre,
nem olyan éppen, mint a járom? –
hordom igáját én is egyre,
utam fejem leszegve járom.


