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Irodalom
– összeállította: Petőcz András – 

SCHWALM ZOLTÁN

Szerelem.hu

(Sz)ámítógépekbe mentik minden tettem
kartotékadat, tömörített fájl lettem

hangmintámat letöltheted, emilem is tied
kösz, jól megvagyok:
létezem, de minek.

Életem látszatélet
a tied sem különb

ha rám jön a vágy, honlapodra török
ráklikkelek nyitott ablakodra

és beszúrok egy szimbólumot
az adatbázisodba.

Rácsvonalaimat rejtve őrzöm váltig 
nem adok ki titkot
az idő sokat számít 

bizony a szolgáltató tarifája magas
élvezz hát hamar –

vagy lefagy a tavasz!
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SZÉKELYHIDI ZSOLT

Bastille-hotel, reggel

Kifeszítem magam a szerelem ágyán, ha úgy kell. Befeszítem a karom, hogy
elámítsalak.
Feszített a tempó, mi kell még? Így jó lesz, mondod suttogva a szűkös Bastille-
hotelben és a kis szoba kitágul. Erósz és Hekaté vezet.

Szédülő 

Kapd el a fejem, Hekaté és varázsolj bele ebbe az elmúlásba, nem, nem csak abba a
mába, amit lélegzünk, amit kifújunk, amit elveszünk, s nem adunk viszont semmit
se. Aszott arcunknak lámpaként áramra nem futja, pislákol és kialszik belőlünk, 
mint ahogy az éjjeli lepketest rámered a szúnyogháló mögött kiszűrődő fényfolt-
ámításra.
Nincs fény, ami életben tartson. Hekaté, adj már valami jelet, hogy mindent jól
csinálok, s a varázslat hatni fog! Nem adsz, tudom, te aszott tünemény!

Illa

Tulipánokat szagolsz széles mosollyal, az arcod virágnyi és a kert ezer arcél.
Élvezed, hogy megszorongatnak az illatok. Egy fotó rólad, vonásaidat elnyújtják a
szirmok, egy leszel velük a pillanatra. Csodálkozol másnap, amikor viszontlátod a
képen, mennyire nem törődtél semmit az elmúlással. És arcod így mennyivel tovább 
él!

Fény

Párizs fényeivel játszik Erósz és Hekaté. A boszorkányos látomásban a Nap átszáll a
város felett és buja fényfoltokat okoz. Erósz az árnyékból lesi csókos áldozatait.
Arra sétálunk, s természetesen foglyul ejtenek, nem szabadulhatunk, míg a ránk
szabott csókszáz ki nem telik, mézsárga színekkel addig utunk kishídján tartanak.
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De mi ismerjük Erósz és Hekaté közös tréfáit, s rácáfolunk bűbájaikra. 
Továbbcsókoljuk egymást, míg kékké nem változik minden, s elsötétül, naranccsá
minden ház és a folyó bezöldül. A két istennő reménytelenül legyint, s szalad, 
nyomukban mi és egész Párizs lámpafényekben marad.
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KÁNTÁS BALÁZS

Szív – roncsok úsznak az égen.
Fenyők nyársalják fel őket. 
Fuldokló szárny – pár csapkod
a vasnehéz levegőben. 

Eltömődött artériákban 
vergődik két ( EGYEDÜL – LÉT ).
Szén-dioxid öleli őket –: 
át-dermednek alvadt vérré.

Végzetes adag szót
vágtál hozzám –:
Te, akit vágáns angyalok
( s z e r e t h e t e t e t l e n s é g g e l )
vádoltak.

Jég – tömb – ölelésben
ÁLLSZ, még most is,
a gleccsercella mélyén,
gyilkos szépség – árvaság – tekintettel –:
felolvaszthatatlan arc.

Fekete füzetbe
jegyzem a (NEVED)et –:
másutt most
nem adatott
számára hely…

Név nélkül állsz
immár elém, ——:
fosztott szárnyú, (magát)
hullásra ítélt
( a* n* g* y * a* l ).
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A hallgatás öndefinícióján
túli pusztában
– ÁLLSZ –,
(el)bizonytalan(ított)
lány – körvonal.

Arcodat méhviasz,
szemeidet ( – JÉG – ) fedi el,
ha (— szerethetnélek —),
megolvasztanának egyszerű, 
emberi —: szavak.

A lövészárokban is
(ŐT) ölelnéd, akit végig
gyáva voltál
névvel illetni.

Lövedékek röpködnek –: most
nem segítenek a
váll-lapodra illesztett
bádogcsillagok …

Legszívesebben belehalnál
egy szívlövésbe, de
csak egy srapnerszilánk
jut –: az agyadba.
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RÁCZ BALÁZS

Záridő  

Csupasz faágak zörgettek be a második emeleti konyhaablakon. Bent meleg volt, a
sütőben nemrég még bukta sült. Betöltötte a csöppnyi helyiséget az illata. 

A konyhaasztalnál hárman ültek régi fényképeket nézegetve. Osztozkodni
próbáltak. Ő inkább az utcára bámult kifelé. Egy öregembert figyelt lent, akit egy 
kisgyerek rángatott a kabátjánál, az a másodikról nem volt látható, hogy miért. Az
unokája lehetett. Kövér gyöngyszemekként gurultak le az esőcseppek az ablak 
üvegén. A konyhában a vita veszekedésbe csapott át. A kisfiú lent toporzékolt,
végül az öregember engedett. Lassan eltűntek a következő háztömb takarásában.  

Azon vitatkoztak, hogy melyik kép mennyit érhet, amikor feléjük fordult.
Egyikük sem értett hozzá. Arcukat nézte, nem voltak már fiatalok. „Én
mindegyiken őt keresem.” – mondta a pillanatnyi csendben. Az eddigi kiabálás után 
furcsán hatott nyugodt hangja. Ezért is haragudtak rá. Heves szél sepert végig az
utcán, remegtek a falevelek. Ketten folytatták a kiabálást, miközben három
kupacból húzogatták a képeket ide-oda.

Eszébe jutott öregapja, ahogy a hátteret rendezte, igazgatta a ruhán a fodrokat,
állítgatott a fejtartáson. „Itt repül a kismadár!” – kiáltotta a kamera mögül lelkesen.
El lehetett neki hinni, megmosolyogtatott. A nagyi is nála készíttetett fényképeket,
úgy ismerkedtek meg. Igazgatta volna a nagyit is, de ő nem hagyta. Ráhagyta, de 
bosszantotta. A kismadár fakón repült. Megmutatta azoknak a képeit, akik hagyták
magukat igazgatni, és akkor nagyi beleegyezett, de feltétele volt. Ha megengedi,
hogy belenézzen a kamerába. Összekoccant a fejük, amikor a géphez hajoltak.

El kellett halasztani a képkészítést. Vagy fél év múlva a belvárosi korzón látták
meg újra egymást. A nagyi a barátnőjével összekarolva sétált. Nagyapa a stúdió előtt 
dohányzott. Odalépett, és megkérte nagyit, hadd ismételje meg a felvételeket.
Megint feltétele volt. Megmutatja a labort, ahol előhív. Nagyinak annyi feltétele volt, 
hogy a képek végül akkor készültek el, amikor már férj-feleség lettek.

Miközben rá gondolt, a másik kettő pedig vitatkozott, ő ismét kinézett az 
ablakon az utcára. A hideg szeles novemberi nap miatt nem volt forgalmas. A kisfiú,
akit az előbb hagyott ott tekintetével, öregapja kabátjába kapaszkodott. Most arra 
gondolt, ő is hogy bújt az öregemberhez, amikor a János-hegyre kirándultak. 
Felmentek a kilátóba, a szél lefújta a szájáról a levegőt, akkor sem sírt, pedig úgy 
érezte, megfullad. Egyébként szépen sütött a nap. Már a játékboltból jöttek kifelé. A
kisfiú két kezében fogott egy színes nagy dobozt. Alig bírta. A szél szinte felkapta.
Az öreg lehajolt hozzá, hogy segítsen, de a pöttöm fiúcska nem hagyta. Végül mégis
engedte. Az öregember felemelte.

Most az egyik kupac jóval nagyobb lett, mint a másik kettő, és volt egy 
legkisebb. „Gondolom, ez az enyém.” – mutatott a legkisebb kupacra. Téged
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úgysem érdekel, vetették a szemére. Megnézte a képeket. Ismerte őket. Öregapjával 
a saját készítésű sötétkamrába léptek. Fogta a kezét, hogy ne féljen. Bátor kisfiú 
volt, de meg volt illetődve. A lyukon keresztül, feje tetejére fordítva látták a kinti 
világot. A meglepetéstől majdnem felkiáltott. „Ezek a legértékesebbek.” – mondta 
aztán. Azok ketten pedig újra kezdték. „Nem unjátok még?” – kérdezte.

Észrevett egy képet, amiből őrzött egyet. Nem azért, hogy nézegesse, hanem 
mert valahogy biztonságot adott, hogy van valamije. Egyébként nem ragaszkodott
tárgyakhoz. A nagyiék házának az udvarán készült. Kavicsokkal játszottak guggolva
a szomszéd kislánnyal, akit Andinak hívtak. Onnan néztek fel. A műteremben is 
készültek képek, de ez volt a kedvence. Pillantásuk valahol a doboz belsejében, egy
üveglapon találkozott.

Gyakran játszottak a pincében is, de inkább csak a felsőbb lépcsőkön, ahol még 
nem volt hűvös. Keskeny kis ablak volt az egyik falon. Elétett egy lapot, amire kis 
lukat fúrt. Bent, a sötétben, a fehér pincefalon, fejtetőn bólogattak a kerti virágok. 
Kapott egy puszit.

Egyszer elindultak lejjebb, kincset keresni. Izgalmasan táncolt a gyertya vékony
lángja. Lementek a legbelső falig. Omladozó téglafal volt. Nagymama mesélte, hogy 
a háborúban, itt, ebben a pincében bújtak el a bombázás elől. Szeretett volna 
bemenni, megtudni, hogy mit rejt. Fegyvert, sisakot, jelvényt talán. Andi a karjába
mart. Egy téglát elmozdított. Odatartotta a gyertyát. Büdös, dohos huzat csapott az
arcukba. Elfújta a gyertyát. Andi egy sikollyal eltűnt. Remegve kereste a gyufát. A 
sötétben tapogatózva ment kifelé, vacogott a foga. Hova lett?

Andi sírva szaladt fel a lépcsőn. A nagymama átölelte. Meleg kötényében a bukta 
illata. Amikor felért, szigorú pillantást vetetettek rá. Andi a babáival játszott. Senki
sem szólt hozzá. Tudta, az nem magyarázat, hogy nem akarta megijeszteni.
Visszament a pincébe játszani, és ekkor érezte először, hogy itt nincs egyedül. 

A János-hegyen a szél majdnem lefújta a levegőt a szájáról, ezért a nagyapja 
kabátjába bújva keresett szélárnyékot. A sötét jó melegbe bújva súgta: „Hívd el a
stúdióba Andit, mert azt akarom, hogy megint barátok legyünk.” Nagyapa buktával
várta őket. Ekkor készültek a stúdióképek. Az öreg megengedte, hogy ő is készítsen 
képeket. Büszke volt a tudományára, bár a képek nem lettek tökéletesek.
Megbeszélték, hogy megismétlik. Andit többé mégsem fotózta.

A sütőhöz ment, kinyitotta, a bukta illata kibélelte a konyhát, mire a másik kettő 
is abbahagyta a hangos vitát. Porcukorral szórták, segítettek neki tányért elővenni. 
Egy kupacba tolták a képeket ismét, hogy elférjenek.
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HEGYI BOTOS ATTILA

A templom

A rosszindulat cementcsomóit
volt eldolgozni a legterhesebb.
Ám fonákjával egyenletesen emelt,
színével simított vakolókanál.
S megannyi félreértésből, félelemből, lám!  
Csak fölépíttettek e verőfényes falak.  
Közöttük puhán lépdel,
megilletődötten szemlélve  
freskók letűnt jeleneteit;  
emitt egy tolvaj, amott a kereskedő,  
hajléktalanok, s kurvák.
A levegőben kellemesen elegyül  
oltott mész, s izzadtság,
salétromvirágok, s orgonák illata.
Utóbbiakat a jó öreg költő  
helyezte az oltárra,
miután kisepregetett.
Komótosan uzsonnázik,
s utána lehörpint egy nyelet bort.
Végül letérdel.
S kit hajdan Istennek hívtak,
az udvarról beszüremlő gerlekacagásban  
az emberhez imádkozik.

Atlantisz

Minden lénynek őre  
a korbács

Hérakleitosz

Életéhtől ittas, csalánozó  
gyomorlény-tömeg?
Alabástrom ágakon irizáló
lila-smaragd hullócsillagok?
Hádész hűs nyirokbirodalma,  
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vagy gyermekkori éden – merre
moszaterdő parti hullámveréstől  
ringadoz? Ébredő vér mérgezett  
nyilai – egy-egy szalagos korbács:
karmazsin kérgű sziklafal  
tövében borzas tűzhal lebeg.  
Izzó fehértől éj-lila-barnáig  
miriád fénytörő világ:  
vágytól-szorongástól lúdbőrző  
herék, hasfal, erek.
Égnek tajtéktól csillogó bőrén  
koronás mén vágtat. Patája szakít
titán-lombot, szirén-vizet.
Hirtelen alávág egy lángoló jégoszlop,
szigonyát égre tartja:
vonagló ágán ezüstös
hering remeg. S már
összetört korall a csend.
Hellén szobor, ragyogva áll.
A fövenyen mézesen pihegő,  
meztelen isten. Feje fölött eltelt
gyomorral keringő ezüstsirály. 
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MÁGÓ ARMAND

Egy kósza gondolat fogantatása utáni merengés 15–20 másodperce

Megszülettem. Hideg, sötét, zord minden. Lehet, hogy rossz helyen járok. Akik
körülvesznek, mind engem néznek, próbálnak megfejteni. Féltékenyek, hogy most
én járok a fejében. De vajon meddig? És hogy jutottam az eszébe. A pillanatnyi
merengés után a célom okát fejtegetem. Nem jövök rá! Várok, míg idősebb leszek. 
Társaim közül többen évek ókat vannak bezárva a fejébe, azóta sok minden történt
velük. Formálódtak. Ez lehet velem is a terve? És eleve, egy gondolatnak lehetnek
saját gondolatai? Az elme körforgása végtelen? Annyi kérdésem lenne, amelyekre
soha nem kapok választ! Megőrülök! Mindegy. Fókuszáljak arra, mi célból 
születtem! A kiváltó ok egyértelmű. Itt áll előtte, megőrül érte, issza minden szavát, 
mégsem mer lépni. Nem tudom irányítani. A teste ellentmond az akaratunknak –
hiszen én is ő vagyok, ezért közös az érdekünk. Vár! Talán túl sokat is. Gyerünk 
haver, ki tudja, meddig leszek itt! Semmi! Kész őrület! Vajon akkor ennyi voltam? 
Várok! De még mindig itt vagyok! A többiek eltűntek egy időre. A gondok, az 
emlékek és a találgatások eltörpülnek mellettem. Most én vagyok a főnök. 
Felnőttem. Pedig alig pár másodperce, hogy létezem. Furcsa, ijesztő és mégis 
csodaszép! Mások évek alatt nem jutnak el ide. Erős vagyok! Egyre tudatosabban 
tudom átvenni felette az irányítást. Ez az, meg tudod csinálni! Hiszen oda vagy érte.
Tedd meg! Most én vagyok a főnök. A mellkasodból az érzéseid is ezt diktálják. Ne 
agyalj annyit! Meg kell tenned! Most én vagyok a főnök. Szép lassan kezembe 
veszem a dolgokat. Már tudom kezelni. Fejlődöm. Készen állunk arra, hogy 
megtegyük. Vicces, hiszen ha egyszer megtesszük, én örökre eltűnök. Legközelebb 
gondolkodás nélkül megteszi majd és akkor én már nem kellek. De rövid életemnek
legalább célja lesz. Nem múlok el hiába. A többiek úgysem szimpatikusak. Percek,
talán másodpercek választanak el korai halálomtól, mégis várom. Boldog és büszke
vagyok, hogy Én segíthettem. Én, aki egyetlen okkal születtem erre a világra, s
most, hogy végtagjait megindítom, s testét irányítva a végső pillanatra vágyom, 
nevetek magamban. Amint megteszi, én már itt sem vagyok. Sebaj. Jönnek mások.
Ők nálam is fontosabbak lesznek, s talán egyszer hallanak majd rólam. Hiszen 
nekem köszönhetik születésüket. Ez az élet rendje. Egy gondolat se nem több se
nem kevesebb az embernél. Én vagyok a főnök, én irányítok, hát tedd meg. Lassan 
megindulunk. Közeledik felé. A szemébe néz. Ez az barátom, menni fog. Odahajol,
még mond valamit, de én már nem hallom. Megöregedtem. Hát így múlok el. Pár
másodperc volt csupán az életem. Most búcsúzom. Boldog és büszke vagyok, hogy
én segítettem. Sokan lépnek majd a helyembe, más-más céllal. Kívánom nekik is,
hogy így távozzanak. Neked barátom pedig gratulálok! És most tedd meg! Nincs
visszaút! Még egy utolsó pillanatra én vagyok a főnök, ám ekkor megcsókolja és a 
helyemet már más veszi át …


