
1420

s z é k e l y  s z a b o l c s

9.

Először azzal ártasz, hogy ártasz,  
azután azzal ártasz, hogy arra kérsz,  
ne érezzek úgy, ahogy érzek,  
mert erre kérsz: ne haragudjak.
 
Haragszom, szívem, édes és 
forró arany ez, át a kis vérkörön 
és a nagy vérkörön át, elönt:
csésze éjszaka a bántó délutáni fényre.
 
Mihez kezdek a vággyal: bosszút állni rajtad.
Zúg a harang, egy botjával hadonászó
öreg és gonosz teremtmény a zebrára lép.
 
Fekete szíve van, és aranyszemüvege.
Segítsük át a gyalogátkelőhelyen.
És nem kérlek arra, hogy ne félj.

12.

Jogomban áll, elhiszem-e végre.
Kicsi szégyen, ez az én szégyenem.
Hibáztathatom vagy megelégelhetem
magam, édes, az Isten szerelmére.
 
Magam, édes, az Isten szerelmére
megelégelhetem, hibáztathatom.
Elhiszem-e végre, van hozzá jogom.
Szememre, szégyen a szemére.
 
Útnak indul az egyetlen halál.
Tankolni benzinkutaknál meg-megáll.
Kávézik, szélvédőt mosat.
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És újra indul, még mennie kell sokat.
És persze: már nem kell sokat mennem.
Ki végzi el majd ezt is énhelyettem.

13.
Ásós fiúk hordják a koszorúkat.
Temetni formát, porladjon a rögre. 
Gyásznép vagy násznép fogadhat örökbe. 
Ravatal, menyegző: egyforma gyertya gyullad.

Négy sarkán a sírnak: alkalmazottak –
vállalatnak, pázsitos temetőnek.
Álmodnak: álldogálnak, beledőlnek
a többiek, kövek közé követni a holtat.

Toros vigasság készül a panasszal.
A lelkészasszony kisfiút vigasztal,
piros arcát kerek kezébe fogva. 
 
Semmi baj, felment a csillagokba, mondja.
Semmi baj, felment a csillagokba, mondjuk.
Halála üres és hasznos, mint a gomblyuk. 

20.
A test egy izmot mennyi ideig feszít,
amíg megérti, hogy egyébként nem muszáj.
Összehúzásait, elengedéseit
figyeli a mozdulat, a hús, a száj,
a tekintet, a lassú ébredés,
a meghalás: az egyirányú körtér.
A balkon, mely a hátsó udvarra néz.
Fáskamrányi csöndet örököltél,
mely a tükörterembe átcipelhető.
Milyen halálhoz passzol milyen csinos cipő.
Már nem tud se többet, se kevesebbet,
elvesz, megtart és elenged
a test – erre emlékezik: hogy halni kell.
Ami előtte volt, először azt felejti el.


