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A gyötrelemre ellenszer, ha nincsen,
kotyvassz magad magadnak vakcinát!
Remegésekből az ajtókilincsen,
a látványból, s hogy láthat az, ki lát.

Ellenszer, ha nincs a gyötrelemre,
s bármerre tartasz, fúj a szembeszél,
bontsd a létet buzgó elemekre,
s hallgasd jól, melyik miről beszél!

Mert a világvándor útja szenvedés,
és minden, mi él, az értelmetlenül,
s nem múlik húsod alatt a viszketés,

de részecskéidben szépség szenderül,
titkos csodák történnek benned, és
érezni ezt csak idődbe kerül.

Angyal – 2020 (olaj, vászon, 100x130 cm)

Argus – 2019 (olaj, vászon, 90x100 cm)
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A kezdet után

Két barátságom is felbomlott 
egy lakodalmi meghívó miatt.

Budafokon lakott az egyik ba-
rátom, kedvvel látogattuk egy-
mást, el szerettek volna jönni a 
nagyobbik lányunk esküvőjére. 
Mikor itthon felkeresett a má-
sik barátom, aki Újpesten élt, 
visszatértekor rábíztam a la-
kodalmi meghívó továbbítását; 
hogy hazaérve a fővárosban 
tenné postára, küldje el a köze-
li Budafokra.

A lakodalom lejárt, a buda-
fokiak nem jöttek el. Aztán egy 
szigorú levélben a szememre 
vetették, hogy bezzeg meg sem 
hívtam őket.

Egy év múltán felkerestem az 
újpesti cimborát; a másikhoz 
nem mertem kimenni. Előhoz-
tam a dolgot a borítékkal, a meg-
hívóval. Ekkor hirtelen a homlo-
kára ütött. Majd valahonnan egy 
itt, Marosvásárhelyen vásárolt 
könyvből kihalászta a kopertát. 
Hogy ő bizony abban felejtette.

Emiatt mindkét barátság zá-
tonyra futott.

A budafoki haláláig sem hitte 
el, hogy nem a hibámból kerülte 
el a meghívás. Az újpesti pedig 
valamiért nem volt hajlandó há-
rom sort írni vagy kijönni velem 
Budafokra, hogy előadjuk a pőre 
valóságot.

Egy ideig még fél szívvel ba-
rátkozgattunk, aztán lassan 
semmissé vált az egész. Az új-
pesti pár éve nincsen. Hamvait 
hazahozták. Már sosem tudunk 
igazán szembenézni.

A budafoki néha üdvözölt 
e-mailen. Éreztük, hogy nem vé-
tettünk egymásnak.

Valszeg mégis utált, árulónak 
tartott. Közben kedvelte, meg-
válaszolta tétova közeledésemet. 
Hogy ismét írok, akármiket. Ő 
is írt. Felfedezte ősei kisvárosát 
Arad mellett, és monografi kus 
igényű könyvet készített róla.

Elküldte a MEK-en, s én is 
neki ezt-azt. Ősz öregekké vál-
va tán meg sem ismertük vol-
na egymást. A téveteg bűnösök 
duplán fehérednek.

Aztán érkezett az értesítés, 
hogy ő is. 

Aki meghalt, már tudja, amit 
Hatvani professzor. Hogy a túl-
világon sem úgy nincs, ahogyan 
én, de ám amúgy sem, amint azt 
te képzelted volna.

Persze eff éléről sosem beszél-
gettem, egyikőjükkel sem.

De sejthettük, hogy idő érkez-
tén majd ördög dörömböl az ajtón.

Nyitnám, de visszahőköl.
Valahonnan már ismerjük 

egymást.
Az én ajtómon is ott krétáll 

Hatvani professzor elhárító 
négy betűje.

Alatta pedig a kénkő bűzű vá-
lasz: „Per multum cras – cras 
tandem dilabitur aetas”.*

Itt már jártam, morogja, és 
füstté válik.

Egyelőre.

* A sok „majd holnap, majd 
holnap” után végül is elfolyik az 
életünk. (latin)

DÖRÖMBÖLNEK AZ AJTÓMON

Bölöni Domokos

SZONETTEK A VAKCINÁRÓL 

2020. szeptember 26-án rendezték meg Budapesten, a Ferencvárosi Művelődési Központban József 
Attila és Illyés Gyula VERSengésének emlékére a Szonettpárbaj nevű költészeti versenyt, vakcina té-
mában. Az alábbi költők villogtatták meg költészeti és orvosi tudományukat: Bék Timur, Halmai Tamás, 
Jónás Tamás, Nagy Lea, Farkas Gábor, Ferencz Mónika, Regős Mátyás, Vesztergom Andrea. 

A zsűri tagjai (Erdős Virág, Miklya Zsolt, Weiner Sennyei Tibor) végül Regős Mátyás szonettjét találták a 
legjobbnak. 

Tekintettel arra, hogy szerkesztőségünk egyik tagja vírushelyzet folytán már hónapok óta kint ragadt 
Magyarországon, beoltatta magát e versekkel, és megszerezte nekünk azokat. 

Anyám, előtted nem volt semmi kezdet,
a tejfehér, az ájulás, a felhő.
Dagadt fi ad a bőrödért ma reszket.
Anyám, miért lesz anyátlan, ki felnő?

Körmeim ma vágatlanul letörnek,
hajam szála rőzseként ma elreped.
De változót csak változatlan tör meg –
hiányos leszel, míg leszek neked.

Ha hívlak is, ma csókod margarin,
felhasadtál, anyám, időm karmain.
Te ősvilág-sötétben voltál a vaj.

A margarinnal gyomrom eltelik,
ha vannak is, ne súgd meg terveid,
mert messzebb vagy, mint voltál a tavaly.

Ellepik a világot, tű, második hullám: Mondták.
Hallottam magam is: slosszanunk csendben.
Libbenek, hagyom, majd magamba mentem.
Fényvesztő múlás, remény ereje: Kidobták.

Áttetsző cseppek, mesélték, hogy fáj: látták.
Jönnek, mennek, fehér maszkosak, horizont legvégén.
A nyugalmat s csendet nem hagyja valami békén.
A változás a félelem, látták ijesztő utazását.

Burokba temetnek, észrevétlen: Hallgatok.
Ismeretlen mindez, kellene temetnünk.
Szenvedést tovább lökni: valamit tartogattok.

Nincs idő, s nincs tér, valaki remélt.
A vakcina még csak távlat, de már elég.
Halljunk fehér zenét.

Átlátszatlan sejtek, tejes vízüveg,
eldönthetetlen és antigén anyag,
membránjaikban minket hordanak,
vérünkbe kócolva minden színüket.

Keringésnyi káosz, izzadó őrület, 
meggondolatlan, szerteszét szalad,
követhetetlenül álnok és hanyag
lett a plazma szintje. Hősöket

keresnek, a visszafordítható szerint
valami véges káoszok helyett,
elfáradt és megáll lába,

ha előbújt, elérjük majd megint
matériája végül csak incseleg,
s visszabújik saját önmagába.

Elmaradtam, nem értem vissza reggel,
egy lettem az önváddal, amíg lehet –
önazonosságom a lelkiismeret:
azzal küzdök vagy az emlékezettel.
 
Erre nincs vakcina, mégis megtettem:
önvád a veled végig nem élt élet –
el sem kezdődött, úgy ért máris véget.
Egymástól függünk azóta mindketten.

Nem tudlak, pedig tényleg mentenélek,
ahogy elregélték régen a vének –
halvány gesztusaim kódolatlanok,

A fel nem fedezett gyógyír én vagyok,
de te hibátlan csillag alatt fekszel
folyton önmagadra éhező testtel.
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