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Szálinger Balázs

Kanizsa

Ebből még főtér is lehetett volna,
Vásárvárosé, másik galaxisban.

A történelem türelmesebb énje
Megáll itt, és tenyeréből szép lassan
Lecsúsztat egy félmilliós nagyvárost.
Modernségünk középső harmada,

Alig-alig porladó közösségek,
Isten helyén én meg a többiek.
Horvát, német és zsidó negyedek,
Sétahajók a Principálison.

Éjjel narancs burok hirdeti: itt
Villamosság van, itt erejét veszti
A Szent Istváni, dohos megyerendszer.
Nem is olvad holmi ország zsebébe:

A kertek alá húzott államhatárt
Feljegyzi, de komolyan venni ráér.
Vásárváros, egy másik galaxisban.
Ezen a tájon minden Kanizsáé.

Becsukom az egyik szemem, ott kísért
Egy másik jelen. Jó – és most cserélek.
A Principálison hangos vízi élet,
Úszó rendezvénytér, sétahajók.

°

Főnök, van valami,
Amiről tudnunk kéne?

°

Ismerjük mi saját városainkat?
Tudjuk róluk, melyik mire vihetné
Egy szabályos szerkezetű világban?
Ébredező olimpiai vágyak,

S mellé gúnyolódó értelmiség.
Szitokszavak: Nyugat, Hunnia, Balkán,
Soknyelvű korzó fölött feszülő,
Megbízható nyilvánosság, selyemből.

A háborús időkben megtapadt,
Élénk emigráns irodalmi élet.
Késztényhivatal,
Dunántúlminisztérium.

Ismerjük mi a saját meg nem épült 
Városainkat? S tudjuk, mi magunk
A melyik világba valók vagyunk?
Ezek közül melyik a földi élet?

Tündöklőház, vakító térkövek,
Szobrok és ellenszobrok.
Becsukom az egyik szemem, 
Ott kísért a másik jelen,

És most cserélek.
Sétahajók a Principálison.
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