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Irodalmi tükör

Szellem, vasút

Szellemem szállt föl, és testem 
érkezik meg talán. Utazom egyre 
súlyosabban, összepréselve 
könyvlapok és fülkefalak közé. 
A jegyzeteim elúsznak, hiába 
nyújtózkodom utánuk. 
A bírónő butákat kérdez majd, 
fiatal lesz és szemüveges. 
A kalauzt már ízekre szedtem. 
Mire jutok majd ővele?

Tanútok lettem, ti akartátok. 
Persze a múlt lágy részeit 
kirágta az idő, de emlék nélkül is 
róla beszélek: ha becsukom 
a szemem, ott áll a célkeresztben.
Ha megmozdulna, karjából
kiszakadna az infúzió, hát állva
marad az elképzelt  sortűzben is, 
amíg ki nem nyitom a szemem. 
Aztán csak az emlék, hogy 
mégis ott volt  - állítja meg 
egy pillanatra a világot.

Célegyenes

A színvak tájfutó az erdőből 
mit sem élvez, 
kezében iránytű  
reszket, s torkában Vera szíve. 

A szürke sávba mártotta 
mindenét gondosan, 
s hagyta, hogy az élő 
pihéket lemarja lelkéről a sav, 
de álmában látja olykor, hogy 
zöld az erdő, 
s az ősz sárgára gyújtja 
a lombokat.

A csigolya-prés fájdalmat sajtol,
a térdkalácsból rövidzárlat szikráz -
Úgy fut, hogy sajnálja őt az erdő, 
észak nézi  a fák mohos oldalát,
lassan minden oldaluk mohos. 

Egy lepkét követ mióta, 
s nem látja, hogy halálfejes. 
Kiér a fák közül egy enciános rétre. 
Megáll, fölpillant, előregörnyed -
és először látja kéknek
az eget és a földet.

Filip Tamás
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Frimmel Gyula
Augusztus
Mezzotinto, vegyes technika
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Agyhalál

Azt hiszed, izzó mohán gyalogolsz,
próbálod megfejteni a szikrákat,
melyek lépteid nyomán születnek, 
pedig itt nincs moha, csupán forró a talaj,
mintha egy sárkány szuszogna a föld alatt.

Egy átrakókörzet mellett lakunk,
ahol kiöregedtek mind a véradók,
és önálló életet él a logisztika,
hájtek csodák látványterveit
lődözve föl az ég közepébe.

Hatalmas terepasztal a kerítésen túl;
ha lábujjhegyre állunk, mint a törpék,
láthatjuk, ahogy a frontemberek, 
a salakos pályán szétterítik a tervet.
Körülállják, akár egy sírt, és másnap

távirányított lények gyülekeznek.
Egész nap ásnak egy óriási gödröt, 
és hiába minden igyekezet: rózsaszín 
mosollyal a szájukon, estére olyanok 
lesznek, mint az agyhalottak.

– Ha elég kemény vagy, nem kezdesz dialógussal elbeszélést.
Leteszi a falbontó csákányt, kalapácsot vesz a kézbe, odaüt neki, aztán leteszi a kalapácsot. Az Ezredes 

a vaskályhánál szöszmötöl, megigazgatja a bádogbögrét. Megigazgatja, visszateszi a vaskályhára. A szinte izzó 
fémhengerről több helyen lekopott a zománcfesték, a töredezett fehér alól előtűnik a rozsdás, fémes anyag. 

– Megtanítalak, hogy kell megcsinálni. Hogy azonnal közöljék.
Felveszi a falbontó csákányt. Minek közölni, ha egyszer úgyis “megvan”? Édeskés kozmaillat terjeng, 

szelídgesztenyének lehet ilyen szaga, amikor lefordított vaslábas alatt pirul, szétterjed ez a békebeli illat. Szinte 
hallani, hogyan pattog, pukkan.

Ki fog futni a kávé. A zacc a bögrére égett, odakormozódott a kék fémbögre köpenyére. Arra gondol, 
hogy ebből kell kiszürcsölni majd, és máris émelyeg; a csákány nyelére támaszkodik; de észbe kap, megmarkolja. 
Odavág, téglatörmelék, por fröccsen.

Kizárt, hogy legyen kávéscsésze, gondolja, a táskában; kiegyenesíti a derekát, odavág.
– Országos lapokban gondolkozz.
“Meg akar alázni, de ezt nem viszem haza.” 
(Jönne sittet hordani, ha országos lapok közölnék?!)
– Nem tudom, hogy hullottam ki. Nem elég trendi, amit csinálok.
Konyharuha. Mondén zászló. A közepébe lyukat égettek. Kormos a lyuk széle.
– Neked is be kell adnod valamit. Azért rágom a szádba, hogy érezd, odafigyelek rád. Minden elbeszélésben 

legyen valami, ami személy szerint neked fontos. Színezni nem kell.
Színezni? Itt?
Részeg Mikulás zuhan az utcára, hasra esik, fejét odacsapja a villanyoszlophoz, a piros kreppsapka 

lepottyan a fejéről. Mintha bebámulna a szuterén ablakán: mint egy zsíros gombóc, olyan az arca. A kocsmaajtó 
becsapódik (megint megremegnek az alumínium lábasfedők), valaki dobog a vaslépcsőn, lerohan, ordít: 

– Buzi Mikulás! 
A Mikulás megrázza a fejét.
Egy kisgyerek és egy anyuka ér a képmezőbe, a gyerek egészen látszik, az anyuka deréktól lefelé…
– Gyere, kislány, adok egy szaloncukrot. 
A tompa tekintetű piros ruhás zsebébe gyűri a sapkát, szaloncukor után kotorászik, végigtapogatja mind, 

aztán legyint: 
– Tudod mit, inkább legyél jó!
Most fut ki a vaslapra sisteregve a kávé, a sistergés elnyomja a kórust, a buzi Mikulás, buzi Mikulás egyre 

távolabbról hallatszik.
Elfojt egy káromkodást, lekapja a bögrét a vaslapról, ronggyal fogja meg, de így is égetheti a kezét: 

gyorsan a téglakupac tetejére dobja, ismét kiloccsan. Hát ezért van megpörkölődve a rongy. A műanyagflakonból 
vizet csöppent bele, hogy leüljön a zacc, aztán a bőrtáskából két kávéscsészét vesz elő. Hát mégis van csésze a 
harapófogók, villáskulcsok, kalapácsok, szögek, csavarhúzók közt! Az egyiken vitorlás hajó, balatoni nyár, a másikon 
rózsabimbó – a balatoni nyár aranypereme csorba. Másodlagos tisztaságú csészék. Az Ezredes megfelezi a sötét 
levet a rózsabimbó és a balatoni nyár közt, a zacc nehézkesen leülepszik a sötétkék zománcos bögre alján, de ő 
biztos benne, hogy mindkettőbe jut azért, aztán ragacsos fehér szemcsével teli neszkávés üvegcsét vesz elő.

– Cukor. Tessék. Amennyit csak gondolsz.
A szomszéd lakásban felordítanak: azonnal hagyják abba, mert hívom a hatóságot!
Az Ezredes rávicsorít, elé rakja a csészét, és azt mondja: 

Prágai Tamás

Kalózok
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