
MARSALL LÁSZLÓ 

Jelentéktelennek tetsző találkozás 
(Holland kismesterek stílusában) 

Nagy januári havazás után, 
csak a fákra festett turistajeleket követve 
tétován taposom az akkori szűzhavat. 
Gyalogolok, tehát élek: a bizonyosságom. 
Az is ingatag — meg-megcsúsztam a hóban. 
S egyszerre előttem egy kora délelőtti 
néma falu, mint csönd jelképe meg örökség. 
Hatalmas gúnár áll — fehér a fehérben — 
a faluszéli nyomóskút rácsa-tócsája előtt, 
előtt! a világ előtt! magában 
egyedül és gyigyereg: látomás is, szobor is. 
Nem moccan. Én sem. Csak néz, és lát, 
engem, mint mogyorószín kabátos óriást? 
Állok és nézem, nem mozdul, nem virityöl. 
A csodák még meg nem írt könyvéből kitépett lap: 
voltunk az Ige a Logosz együgyű képe, 
két-egy lélek; — o közeli úton hörrögő teherautó; 
kaotikus latyakban akár céltalan nyomorúság, 
középkori pokolból fölhalló hang, kínzottaké. 
Akkor összetévesztette magát a mítoszban 
Léda meg a Hattyú — nem történik semmi — állunk. 
Valaki nominalista ördög bökött meg szelíden. 
Elindultam az országút iránt, és maradtam 
ott és abban a pillanatban, mint örökös jelenlétben. 

A külföldi kufár háborgása 
Átjutottam egy „keményen ellenőrzött" határon, 
furgonom teli dugig szemeteskukákkal. 
Minden kukába egy-egy lopott 
arany szentségtartót rejtettem, 
— gondosan bagyulálva orrfacsaró szagú kupacba —, 
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Minden arany szentségtartóba régi Világatlaszt. 
A Világatlaszokba jelerészében éles 
kézigránátokat gondosan csomagoltam. 
A másik felébe heroint, marihuánás cigarettát. 

A szemetet a közparkokban szétszórtam, 
meg éjjelente a gyéren megvilágított köztereken. 
Eközben lopott szentségtartóimat elemelték, 
s mint utóbb megtudtam, kábítószereimet is 
felerészükben elcserélték USA-dollárért, 
kis kurváikkal maguk szívták el a többit. 

Kibiztosítva egyik kézigránátomat, 
fölrobbantották a furgonomat. 
A többit gyúlékony anyagokkal dolgozó üzemek 
raktáraiba dobálták — kérdezem: mi ez? 
Hogyan lehet itt s kivel fair play kereskedni? 

SZEPESI ATTILA 

Szamártestvér 
Testem, szamártestvér, hová? Ügy visszük egymást 

itt az őszi verőfény alatt, hogy nem tudni, ki cipeli 
a másikat, nem tudni, ki az árnyék és az árnyékot vető. 
Izzadsz és botladozol velem, olykor rúgnál s én vissza-
foglak tétován, hisz nem sejthető, melyikünk a gazda, 
melyikünk a megtűrt vad, a domesztikált őslény. Valami 
szellemről makogtak itt a régiek, görnyedve sárgult fó-
liákon, ami már senkinek sem kell többé. Köd az, habó-
kos mágusok ábrándja, varjúkárogás. Mire való a felhők 
néven nevezése, a szavakkal játszadozás, a fürkészett 
titok? A visszfények lidércfények, az álmok szappanbu-
borékok. Az évszakok szívdobbanása képzelgés csupán. 
Gyermeki limlom minden sugallat, ábránd, éberálom. Mi-
nek a folyóparton kavicsokkal gurigázni, lesni szélűzte 
ördögszekeret, szempárok párbeszédét, szivárványhidat 
a város felett? Erdesebb szavak kellenek, művi csöröm-
pölés, dobszó, váteszi handabanda. Hát jól vigyázz, 
iádra semmi szükség többé. Legjobb, ha mindketten 
csöndben maradunk. 
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