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Schein Gábor

(MAJD VISSZATÉRNEK)

Majd visszatérnek az elázott 
papírhajók. Több életünk van, 
mint akiket képzeltünk egymás 
helyett? Az ágy, ahol fekszünk, 
mintha partja lenne valaminek,

túl biztos hely: lámpaoltás 
után, amikor csak hazudni 
lehet, nem kell egymáshoz 
szólnunk, a hajókról bárki int, 
olvashatatlan a név, a dátum,

a szöveg. Az írás nem éri el 
a partot. Hogyan adhattunk 
életet valakinek? Hallgasd, 
ahogy lélegzik közöttünk.
A part nélkülünk lebeg.

GYEREKKOR

A kárpitba koptatott angyalok 
átalusznak minden délutánt, 
s ha álmukban egy szárny megüti

a szövetet, a fotel előtt újra egy 
öregasszony áll, parókátlan feje 
csupa seb, ecetszagú haját az

angyaloknak fésüli, vakon, mintha 
múlhatna e délután, lábán virágzik 
egy műanyag papucs, és én fésülöm,

fésülöm tovább, a gyereket és a 
parókátlan öregasszonyt, ülök egy 
régi tükör előtt: aludjatok, angyalok.
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VITORLA

Táncol a szobában a szekrény, 
táncol a lámpa, az ágy, szüless 
meg egy őrült fejben, vesse ki 
lakóit a ház. És ne maradjon bent,

csak a nevetés. Kifordítva a világ: 
a falban egész éjjel egy kutya 
sírt, a piros cserepeken ernyőjét 
hátratolva egy majom sétált.

Ivó Andric

ÁLMATLANSÁG
Radics Viktória fordítása

„Et tamen xntae haec tempus amumeratur” 
(„És ezt az időt is az élethez számolják”)

(C. Plinius Sec.)

Ötödik napja fúj a kossava. Szörnyű szél, vak és esztelen, rázza az ablakokat, és behú
zódik a szobába, mint valami szűnni nem akaró hideg lehelet, valahol a tető alatt szi
szeg, nyöszörög, és időről időre úgy zúg és jajong, mint a lemezvihar a vidéki színpa
dokon, az ötödik felvonásban, amikor megölik a főhőst. A távbeszélődrótok tekereg
nek, gabalyognak és összeérnek, úgyhogy a telefoncsöngő meg-megremeg és meg
csendül és elfúl, halkan, de hallhatóan, mint álmában a gyermek. Ha fölemelem a 
kagylót, persze senki sem jelentkezik.

Begöngyölöm magam a takaróba, a névtelen és határtalan kín előérzetével.
*

Súlyos álmatlanság után. Azt hiszem, már tudom, milyen meghalni. Minden kínok, 
bizonytalanságok és szorongások méltó befejezéseképp az ember utolsó energiái ret
tenetté, dühvé és mélységes undorrá változnak -  és a mérhetetlen hatalommal ösz- 
szeütközve szétporladnak és szétszóródnak. Mégpedig céltalanul és értelmetlenül, 
nyomtalanul és tanú nélkül, az emlékezés lehetősége nélkül. Ekként, ami mint re
mény, erő és értelem, legalábbis az értelem sejtelme lépett az életbe, az bestiális, vak 
félelem és leírhatatlan iszonyat formájában múlik ki belőle -  és semmi más, csak fé
lelem és iszonyat.


