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Süket koncert

Ó, Tokió

Prózavers,
amelyben megigézi a székelyt csípőtájékon Budapest
József Attila szülőháza és a még
nem létező Petőfi  híd közti foghíjas téren 
száz éve építtette valaki a nagy házat, 
amelynek tornyában komfort nélküli lakást
hirdetett árverésre az önkormányzat.
Rám talált a hallomásból ismert érzés: 
„bezárom az ajtót, és tudom, az enyém”, 
lesz a fejem felett „saját fedél”, 
el ne kiabáljam, még csak esély.
Kértem a bennem élő Isten segedelmét.

Szemrevételezésre felvonóval a legfelső
emeletre, onnan gyalog jobbra fel,
esment jobbra újabb lépcsősor, a falak
közt óvatoskodik két hasonszőrű alak 
lefelé, mintha tojásra lépnének. 
Alighanem egy cipőben járunk.
Ki sem fújom mellkasomból a nehézségi erőt, 
fogad a gondnoknő: erre tessék, ez a lakás, 
meg lehet tekinteni - kitárt ajtó felé 
emeli karját, és szétnyílik a pongyolája.
Szemcsepp-pálinka – betilinkáz a hatás. 
Villámlás sötét égen, a dörgés várat magára, 
sejtjeim indulnak nyomban osztódásnak. 
Tekintették-e meg sokan, nem csak akiket
látott, de öt óra tíz, nem múlta idejét.
Háztűznézés egy füst alatt.
Fenn templommagas mennyezet, 
lenn hajópadló, kemény, nem recseg. 
Felérhetetlen magasságban kis híján 
plafonig nyúló ablakok, nem keskenyek,
csak annak tűnnek. 
Felugrom, mint labdarúgó bütürúgásra, de 
nem látok egyebet, csak felhőkombinés eget. 
A hölgy értékeli teljesítményemet. 
Égő lóg egyszál vezetéken, napsugarak 
pásztázzák az irdatlan légteret
telibe találják a domináns légköri frontok, 
cserépkályha állja az ostromot.*
Mint egy kicsike falu, állok tanácstalan.
– Északnyugatiak az ablakok, de 
látja, nyáron estefelé besüt a nap – 
segít a mérleg nyelvén a hölgy,
látva baszuta határozatlanságomat. 
Hirtelen őrmesterhangra vált: 
különlegesen szigeteljem a fürdőszobát, 
a lakása pont alattunk, nehogy eláztassam.
Józanít az aggodalmaskodás örökkétig, 
mosás, fürdés, üszküpülés, lesz baj elég itt. 
Lelkére kötöm, megússza szárazon,
én sem szeretem, ha az ostor rajtam csattan.

Csak tudnám, miként kell harcolni pénzzel!
Ha nem nyerek az árverésen, kudarccal ér fel. 
Pityvarlik bennem a remény: megnézheti
száz pompamániás, egy sem mond mást, 
nem látott ennél furcsább lakást. 
Szeretnek fi tymálni: szőr az, nem bajusz. 
de képzelem és látom, milyen lesz pödörve,
a kívánság az kívánság, hajolj csak előre,
nem háziolvasmányból tanulja senki 
a bazsalikomillatot, túl a negyvenen. 
Ha rámegy a gatyám, akkor is megveszem.

Nem spóroltak a falak vastagságán,
az emeletek magasságán. 
Megélt a ház derűt, borút, két világháborút, 
kibírt egy népi demokráciát és egy ötvenhatot,
amikor a báránytól rettegtek a farkasok. 
Lakói közül sokan odavesztek, Nyugatra
menekültek, vagy hóhérainkkal cimboráltak. 
A kommunizmus bűzét ki sem seperte 
falai közül az áldemokrácia hurrikánja,
a lakók tulajdonosokká avanzsáltak. 
Régi bűnöknek hosszú az árnyéka, 
de eljött a látszatkeltés ideje.
Fogsormosoly a biztonság kedvéért. 

9

Milyen fontos megfogalmazni, 
hogy az ember mire vágyik!
Közvetítők jelentek meg a láthatáron: 
„az úrnak munka vagy pénz hiányzik?”: 
gazdát cserélt a ház fele kedvező áron. 
Hostel nyílt az épületben, ami a lakókra 
inkább jól, mint rosszul hatott: 
a bekamerázás véd, mint a vakcina, 
a szomszéddal „jó napot” tart kapcsolatot.
A torony maradt senki tulajdona.
Divatjamúlt bútorok, miegyebek tárolóhelyévé 
lépett előre. Kakukktojás-fajták vetettek rá szemet, 
műveleti területté nyilvánították:
a bútorokat eltüzelték, a lakókat megfélemlítették,
kiviselte magát a ribanclepedő. 
Berdózásaikat hírül vitte a Duna. A padláson 
megbüszüdött szeméttel takart csontokra 
fi gyeltek fel a tettre készek, nem a régészek.

Nem mondom, próbára tett az árverés. 
Farhámba ülni pókerarccal csőre töltve! 
Minden licitet lepipáló nyílvesszőim 
röpködtek a gyülekezet szemfüleire,
életem első pénzcsatáján tettem pontot az i-re.
Keresztet vetni ölbe tett kézzel nem lehet,
a katlanérozást a testem sínylette meg. 
Gázosok, vizesek, kéményesek, falazók
adták egymásnak a rézkilincset.
A vízvezeték-tervezők a Balti-tenger szintjétől
számolták a magasságot, nem az Adriaiétól,
mint szokták régen, fi atalon. 
Öt nagy ablakom létráról nyitogatom, 
galamboknak hirdetek igét, ők felülnek 
hívó hangomra bezzeg, néha berepülnek. 
Szemem gyújtópontja a végtelenben. 
Hálószobám bensőséges emeleten,
álmaim tűzfészke támlás faágy.
Nyitják-csukják lombernyőiket a fák, 
tősgyökeressé vénítő éveim utánozzák.
Akik kutyasétáltatás után mindig várták
a liftet, fájlalva lábukat vagy derekukat, 
elhurcolkodtak, nem várták meg Karácsonyt,
a feltámadásba fúrnak alagutat. 
OMLÁSVESZÉLY felirat jelent meg a falon,
szürreális vakolatvihar csapott a Dunába. 
Az állványzat tág ablakaim fölé nyúlt, 
függőónként szegeződött szemem 
az utca „enyém” oldalára. 
Nem az a legbátrabb, aki a rákot először megette, 
a tetőfedők százszor felette állnak. 
Újjá pofozott ház tornyában lakom,
felhők úsznak be az ablakon.

Szerkesztőségünk szeretettel köszönti 
a 80 éves költőt!

Évek óta süket koncert,
billog illet tiltakozót,
hallás nélkül szolmizálók 
önérzete tüskebozót,

kakofóniától százszor
megundorodva kiszállna
levélhangjegyű kottából
szimfóniát zengő szálfa,

Ma több mint félszáz várost is hálójába 
szűrt hajdani halászfalu metropolisi
szegélyén
kikötni cseresznyefák menyegzőjének 
fehér-
fátyolos ünnepén, lökdösődés nélküli 
tömeg-
hullámban sodródni szirmok, színek, 
ízek, 
hangok hangulatárján, éttermek csípős 
curry-illatával kószálni kacér kirakaton 
túl 
bagolyhuhogásos rengetegig tokiói éjben, 
faragott 
utánzattal fekete sipkás cséreket csábítani 
fi óka-
költésre szennyvíztisztítóra épült tenger-
parton, végtelen békakoncertre fülelni
a tizen-
négymilliószoros bágyasztó magányban,
fabulát 
írni halpiacra hajnali nagytakarítás előtt 
hajszál-
pontosan érkező varjak vitalitásáról, cápa-
oligarchiát mázsás halászhálók halaitól
elhárító 
cseles manőverezésről, japán betűkkel 
írni 
haikut madarak cifra lábnyomán testet-
lelket
megfi atalító láva rokon vérű csillagporába, 
elszállni
utána a cseresznyevirágos víztükrön 
halkan zümmögő hajók méhrajzásával.

Szerkesztőségünk szeretettel köszönti 
a 80 éves költőt!

hol roskadozó dirigenst 
nem dúcolnak kicsi ászok,
torokhangú áriájuk
merevgörcsű isiászos,

hadonásszon sikkasztó had
hangvilla helyett bilinccsel,
lopók között szegény ember
soha többé nem kilincsel,

hol a halál kórushangja
álnok világnak is hamis,
vírusváltós voks vigéce
nem bizniszel ragállyal is,

természetellenes törvényt
nem sínylenek Antigonék, 
lekushad a retorziót
kiáltó briganti tornép,

dekadens szív, satnya sejtű
segélyére sokadalom
migrációja meghökken
ólelkű pentaton dalon,

lombkoronát körülzengő
viráglakodalmas méhek
menyasszonyi bibét s porzó
vőlegényt fel nem cserélnek,

nem térdepel gyenge fűszál,
csak az Isten színe előtt,
nem csókolja senki lábát,
csak a lógó lábú esőt.




