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Amit história vét

Azért

Trianonra

OrszágimázsHazaPeremvidék
Itt élek én a széleken. A végeken.
Itt ered a Maros, az Olt.
Itt csordogál az életem.
Nem járt erre Franz Kafka sohasem.
Peremvidék. Itt folyik a perem.
Diót nem, csak csontot tört itt a történelem.
A kastély romokban hever.
A földmérő néha üzen.

Peremvidék. Itt folyik a perem.
A hamistanút jól ismerem.
Eltelt itt már nekünk sok telünk.
Voltunk. Vagyunk. Eltelünk?
A hely az marad, ami volt:
zászlón lyuk, térképen folt.
Itt a sorsunk mindig bogra fut.
Oldogatjuk hát a bogot.
Ránk törő gyűlölet, harag.
Néma torony, rekvirált harang.

Peremvidék. Eltöltöttünk itt sok telet.
Örültünk, ha jött a kikelet.
Betörő csődület kiáltott jelent.
A becsület, a tisztesség megfeszíttetett.
Remény, persze, mindig maradt...
S biztatás, hogy ne hagyd el magad.
Járt volna, tudjuk... Nem jutott!
Adni nem! Csak elvenni tudott...

Peremvidék. Itt csorbul az életem.
Nem járt erre Franz Kafka sohasem.
A kastély romokban. A földmérő nem üzen.
Valaki megrágalmazott, azt hiszem...
Egy regény, amely befejezetlen.
Túlél engem is majd a szégyenem...
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Szorít a cipőm, vissza is viszem
máris kicserélni megfelelő számra,
nem lehet zűr, fennakadás, hiszen
nálam a gépileg nyomtatott számla,

bár a kedvem is így lehetne rögtön
visszacserélni egy nagyáruházban,
ha nyugtalanul szorong, mint a börtön 
rácsára hullt fény csíkozott ruhában,

minden negatív gondolat fejemből
visszakerülne zajongó börzére,
és gondtalanul kanyarodnék egyből
víg szemléletet kínáló korzóra,

emlékeim közül is kicserélném
jóra változtatva visszamenőleg
ezer baklövésem, és sikerélmény
állítaná be őket kedvezőnek,

sőt azt is, amit a história
vét Trianonjaival évről évre,
keressen az árus becses holmija
közül elfogadhatóbbat cserébe,

mert szűk a csizma, mállik papírtalpa, 
szivárog, zúdul keresztül-kasul,
háborúk mocska és békék salakja
visszafogja lépteink makacsul,

ha nincs jobb, szolgáltassák vissza árát,
hiszen panaszkönyvbe hiába írom
szavak, gyermekek, városok hiányát
a nagyáruháznak szóló papíron.

Sötét a reggel.
Ideje hazamenni.
Melyik hazába?

korába rokkanó nemzedék ez
tele bölccsel aki sose kérdez
csak állít konokul ex cathedra
fi gyeld amit mond és ne fogadj rá
ahogy kiátkoz vagy épp kitüntet
viszolyogsz és hányiger kerülget
csalatkozhatatlan izmusokkal
alja szándékkal ha nem is okkal
képmutatása mint ősi dogma
csökönyösödik bele a jogba
forradalom elméleti síkon
hogy az ágytálamat rád borítom
és minden ami kettőnket illet
alulról nyaldos bizonyos szintet
hogy egy szavadban se lehess biztos
aki lebuktat jól meg is rugdos
erkölcsi hullaként kiterítve
sulykolnak valami pártelitbe
tisztesség helyett hol tolerancot
aggatsz magadra divatos fl ancot
idegen tollat pedig valahány
messziről bűzlik mint egy kacagány
elállatiasodó közösség
szörnyülködünk hogy vajon mi jön még
szónoklatainkat acsarkodva
rángatjuk le a hétköznapokba 
mert feszülni sem tudunk egymásnak
agyaraink állkapocsig vásnak
ahogy a gyöngék torkának esve
marjuk ha bírjuk reggel meg este
részigazság minden hullámhosszon
uralkodik rajtunk hogy megosszon
s ha mégse lennél porig alázva
siserehad jönne s levadászna
kétség ne legyen hol tabu nincsen
barbárok marakodnak a kincsen
ordítoznak fuldokló torokkal
ideologizált indokokkal
s mintha bukásod magad okoznád
gyalázzák meg isteneid szobrát

Minden egyes leélt napodnak
létezett egy ideája,
mielőtt eljött,
és létezik most is.
De száz éve nem úgy élsz
és nem akkor,
de legalább ott.

Csak éjszaka mersz 
visszagondolni,
mert az emlékeket
sötétben kell előhívni,
mint a fontosabb fényképeket.
Reggelente elkap a köhögés,
a Hargitán olyan erős a levegő,
hogy dohányfüstnek is beillenék.
Sűrű, hideg és ragyogó,
csak jó mélyeket lélegeznek itt 
a költők és már kész is az ihlet:
teli a tüdő verssel…,
ami most kiszakad,
mégis csak egy csendes sóhaj.

merthogy felemás
és ráadásul fonák
annyi tartalom,

merthogy az Isten
is csak egy kovácsoltvas
fekete kapu,

merthogy harang zeng
és ősziesebb a nyár,
hazug a halál,

merthogy pirkadat
hasít az éjszakába – 
élni kell nagyon.
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