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Az életvarázslat.Csakmeg kell találni a varázsigét.Az énvarnzspálcám
az íráslehetõsége-és perszea mosoly. ami néhaugyanaz arcomróleltûnik. de
mindig ott marada szememben.
Az élet varázslat.Csakeztnéhanehézelhinni. Nekemis vannakkétségbeesés-rohamaim.
hullámvölgyeim.világutáló napjaim. Egy ilyen alkalommal
valaki (egyike azon ténylegkeveseknek.akiknek adok a szavára)azt mondta:
"...a varázslatott van -de úgyis megtalál.Mert ezértvagy itt,"
Igazavolt.

Hogy tudd, mi a szerelem,

Búcsú után
Nézeka rég elmentvonatután,
Látom a tekergö,hideg síneket,
Számolomhalkana furcsaszíneket,
Sírokaz állomáscsendjébebután.

vacognodkell nyáron,
nemfáznoda télben,
virrasztanodéjjel
és aludnoddélben,
mindentlátni vakon,
énekelninémán,
sántítaniépen
és szaladnibénán,
kitágult tüdõvel
levegõtnemkapni,
vánszorgópercekkel
vad versenytrohanni,
körbõl téglalapot,
fából vaskarikát,
valósbólgroteszket,
gebébõlparipát,
könnybõl mosolytcsalni,
majd mosolybólkönnyet,
feledni a szabályt,
széttépniegy könyvet,
téboly-percekután
megpihennibennem,
s nem kérdeznisemmit...
akkor szeretszengem!

Szombateste
,

.

Almos villamos Végtelenbeveszõ sínekA ködfürdõ sûrûjében
Egymásbaolvadó színekHunyorgó csillagok
Opáloslila égenKorhadt, kopott a pad,
Min együtt ültünk régenKezedmelegegyógyít Jegesa szél,dejó így.
Még lágyanóv az este,
Még megvédpuhateste,
Még vonatfuttye nembánt,
Család-láncvissza nemránt,
Még miénk az éj, az élet,
Reményünkújraéled,
Pedigtudjuk, hiába.
Fejemmostfurcsa-kába,
S kezedetfogva várom,
Mikor ér végetaz álom.

Elmélkedés
Ha itt lennél,tudnád.De nemvagy itt.
S ha másholvagy, akkor seholsevagy.
Ha seholsevagy, akkor nemis létezel,
Semmivagy. S a SeIIlmioly végtelennagy,
míg hangodideér: fényév,kétezer.
De hogy van hangod,ha nemis létezel?
A Semmi szól hozzáma távoionát?
Szerelmünktehátáttörheti
a Megismerhetetlen
titkos falát?
S ha megszûnikkorlátnak lenni a Tér,
és hangodvégülis csakideér,
miért nem halhatmeg az Idõ,
hogy hangoddalegyütt érj ide Te,
S hogy megmondd:a fehérmost miért fekete?

Éije1i1ámpa
Lekapcsolom.Vagymégsem.
Nem tudom.
Félek.
Öleljetekmagatokhoz,reggeli fények.

Zûrös

Itt ül mellettem.
Ez az igazi groteszk,nema kockák.
Nem nézekrá, mert fáj.
Mosolyoga csontomigmaró hideg.
Ez mostmár mindig így lesz?
Megeszemsajátmagam?
Mindent tud és mindentért.
Sajnál.
Ha megszánszegy kivert kutyát,
megharap.
Estemár másokonsegítek.
És rajtam ki segít?
Kinek mondjamel vétkeimet?
Engemki ölel át?
És ki visz át a fogábantartva
a túlsó partra?

Vers a boldogságról
Bíbor szikrák,
Táncolóparázslábak,
Egymásbagabalyodódallamok.
Télbõl születettnyári hóvirágS én ülök és csakhallgatok.
Szótlanvallomásmosta világ:
Földszagúésegyszerû.
Ha ráhasalnékegy felhõre,
Még a levegõtis hallanám.
Tudsztitkot tartani?
Nincs szükségtöbbéesemyõre.
Engeddmagadhozaz elemeketNagy levegõ,ésUGORJ!
Fejesta mindennélett "csak"-ba.
Csak egy nap.
Csakegy csók.
Csakegy kacagvasíró hegedû.
Boldogság?
Ha ez nem,akkor semmi.
Ne engedd elmenni.

Másként
Egy hang.
Zsigereklassú,õsi táncaFeszüla normákkényszer-lánca.
Elhallgat.
Továbbzengneka belsõhúrok Szívembeméreg-lándzsát
fúrok.
És újra.
Mámoroskínnal telneka vérerek,
A való világból álombaébredek.
Hallod?
Testetborzongatóbûbáj-szirénének
Oktalanszárnyalutánaa lélek.
Elmúlt.
Miért nem érti senki más,
Hogy minden dallam egy vallomás?

Emberek.

Õk.
És én.
Börtönbezártjúliusi fagyok.
Lázadok.Félek. Én is embervagyok

Rosszálom
Benzingözben fiirdik a köd.
A villamos is berekedt.
Elmosódnak a közömbös arcok,
hamuvá halnak a fáradt harcok,
nem forognak a kerekek.
Fénylõ porszem egy kopott gépben,
minden alkatrész nyikorog.
Ki fogja végleg megszerelni,
eladni, megvenni, felnevelni?
A Semmi gonoszan vigyorog.

Elszakadtaka tündéri láncokegy cérnaszáltartja életünk.
Szellemkezekbe
kapaszkodunk,
halott álmokhozragaszkodunk..
sírunk, míg fel nemébredünk.

Tél
Elönt egy sápadt,ezüstbódulatSzemeidfényébetemetemarcomat.
Jéggéfagyott szikrák táncolnakhátamonBolond, fáradt fejem megpihenválladon.
Szívemet átfúró olvadó jégcsapok Bekopog hozzád egy hópehely -én vagyok.
Szabályos kristállyá fagyott kusza vágyak Táncolnak a falon a holnapi árnyak.

Mindjárt ma leszés elfog a rettegés:
Túlél-e minket a folytonostettetés?
Válaszravárok, de két szemedzárvaSötétbenbolyong egy didergõárva.

Borul a bili
Hiába kapaszkodszAz õrült körhinta kivet magából,
És rajtad nevetaz egészvilág.
Azt hitted,jobb lesz?
Hogy egyszercsakelmúlik mindenmagától,
És vers lesz,és bonbon,meg egy szálvirág?
Térj magadhoz.
Ebbena játékban
Nem náladvan a dobókocka.
Bábuvagy.
Reszketszaz árnyékban,
S nem számíthatszakoboldokra Hiszencsakte hiszelbennük.
Egyedülmaradtál.
Félsz?
Üvölts, rúgj, harapj!
Leomlottaka beszélõfalak.
Kõmûvestkeresel?
Hasztalan.
Az egészvilág arctalan.
Egyedülmaradtál.
Félsz.
De még mindig élsz.

Szerlm2001
Szia Rita!Egészéjjel nem aludtam-mikorlat6lak ujra?Tamas

Küldi: Tamas-buli
Elküldve: 2001.10.17. 07.50

Szia!Hivj fel ma este&+beszéljük.Rita
Küldi: Rita-buli
Elküldve: 2001.10.17.09.22
Jo reggelt,szépséges
kiralykisasszony!Roladalmodtam,ésnagyonnemakartamfelkelni!A1ig varomazestét! -(-@ Tamas
Küldi: Tamas-buli
Elküldve: 2001.10.19.08.32

Nem tudok aludni-boszorkanyvagy,teljesenlvarazsoltal...Mérgezövolt a csokod-havan
szived,nemtagadod+az ellenmérget..Mikorleszmar holnap?!?!Tamas
Küldi: Tamas-buli
Elküldve: 2001.10.20. 01.13

Lnméreg-osztasholnapdu4-töl.aboszorkany:)
Küldi: Királylány
Elküldve: 2001.10.20. 01.19

Küldtemlangyalt,hamig én nem vigyaz6okRad,tegye+ö,devisszajött,mertaz angyaloknak nemkelllmasra vigyazniuk!Szamoloma perceket...Tamas

Küldi: Tamtam
Elküldve: 2001.1020.14.23

Alig par napjaismerlek,mégistudom,hte vagy a legcsodalatosabb
laDYa földön...nem
birom ki,h most2napig nemlatlak!!

Küldi: Tamtam
Elküldve:2001.10.20.
23.44
Azt hiszem,kezdek
beléd szeretnilkicsit.

Küldi: Királylány
Elküldve: 2001.10.21.09.45

Félek,h almodom...Könyörgöksohane ébresszfel!!!
Küldi: Tamtam
Elküldve: 2001.10.21. 09.51

Majd igyexemlabujjhegyenjami:»)
Küldi: Királylány

Elküldve:2001.10.21.09.54
" A pillanatok zörögve elvonulnak,/de te néman ülsz fülemben./Csillagok gyulnak és
lehullnakjde te megantal szememben."SZERETLEK!! !Tamas

Küldi: Tamtam
Elküldve: 2001.10.21.22.45

KOSZONOM.
Küldi: Királylány
Elküldve: 2001.10.21. 22.51

Mar csak nehanyora..Szarnyakat,szarnyakat
az idönek,amignem vagyvelem-utaDa
pedig kalitkat neki!Szeretlek.
Varlak.Türelmetlenül...
Küldi: Tamtam
Elküldve: 2001.10.22. 17.22

Bocsi Tamas.+intközbejöttvmi.Majd hivlak.R.
Küldi: Királylány
Elküldve: 2001.12.08. 16.32

Mit rontottaml&hol?Kiralylany,nejatssz velem-faj
Küldi: B. Tamas
Elküldve: 2001.12.08. 16.50

Miért nemveszedfel a telefont?Habannivel
+bantottalak,mondd+,beszeljük+..
.Szükségemvan Rad,tudod
jol...Kiralylany..Szeretlek...
Küldi: B.Tamas
Elküldve: 2001.12.08. 18.25
Legalabb annyit irj,h kopj le,nem érdekelsz..de ne csinald ezt
velem,kérlek! ! !Beszeljük + ,mindent +lehet oldani,hidd el !Kiralylany. .kérlek..
Küldi: B.Tamas
Elküldve: 2001.12.08.

Én sohanem bantottalak,akkorte most miért?,
Küldi: B.Tamas
Elküldve: 2001.12.09.02.31
6kor a szobomal.R.
Küldi: Királylány
Elküldve: 2001.12.09. 11.32

Tudom,+igértem,hbékénhagylak-deezt nem lehetcsakigy!Szeretlek...nem lehet
vege...
, ,,'1gy nem...
,,'Ad~.' meg1 ese'1yt...
Küldi: +36209424373
Elküldve: 2001.12.09. 22.01

Nincs értelme.Sajnalom.Addfel.
Küldi: Királylány
Elküldve: 2001.12.10. 10.43

Sobal
Küldi: +36209424373
Elküldve: 2001.12.10.

1 üzenetérkezett
Olvas.
Küldi: +36209424373

Opciók

Megálló
Vannakpillanatok, amiketaz embernemtud megmagyarázni,csakátélni.
Ez is egy ilyen pillanat volt. Az a tizedmásodperc,amikor a villamos utolsó kocsija
kecsespimaszsággalelsiklik az aluljáró legfelsõ lépcsõjéreéppenfellépõ áldozat orra
elõtt, és a megállóbanmár és még nincsensenki.Bosszantó,elkeserítõpillanat, amire az
embervagy kirobbanódührohammal,vagyvégtelen,fásult közönnyelreagál.
A lány ez utóbbiakközétartozott. Ezt a tényt is odafirkantottaaz "Ez-sem-jött-össze-amai-napon"-dolgoklistájára,és nagyotsóhajtvanekidõlta korlátnak.Fáradtvolt, de nem
csak úgy általában. Úgy érezte, a Fáradtságannyira belefáradt már abba, hogy az
emberiségdöntõtöbbségekudarcainakjelentõs részétaz õ számlájáraírja, hogy úgy döntött, kiválasztEGY embert,akibenkicsit õ is megpihenhet-és a választásaéppenrá esett.
"Nem számít"-gondolta,és lassanlehunytaa szemét.Ám mielõtt még teljesenkizárhatta
volna a külvilágot, észrevetta megálló túlsó végébenegy fiút, ahogy szomorúanés
tanácstalanulmeredmagaelé, kezébenegy csüggedtenlógó vörösrózsával.Arra azonban
már nem volt ideje, hogy értelmezzeis, amit látott -hirtelen és jólesõen beborítottaa
sötétség.
Mikor kinyitotta a szemét,már ott volt a villamos. Felszállt, választottegy ülést -egy
ablak mellettit, ahol se mellette,sevele szembennem volt senki. Bár ahogyjobban megnézte, az egészvillamoson nem volt senki, rajta és a rózsás fiún kívül. Kinézett az
esõcseppektõl
gyönygyözõablakon,és azt látta, hogy a villamos lassandöcögelõre a fák
törzsére és a villanyoszlopok rúdjára csigamódfeltekeredõsíneken,miközben az esõ
aranyszínbõllilábavált és manduláscsokoládéízü dalokaténekel.És az egészbenaz volt
a legmeglepõbb,hogy a lány egyáltalán nem lepõdött meg. Az Idõ viszont ki nem
álhatta a manduláscsokoládét,úgyhogy inkább befogta a ftilét és az egyik ülés alatt
összekuporodva
elaludt. A lány így nemtudta megmondani,hányperc telhetettel, míg a
villamos nagyot zökkenve megállt és nyikorogva kinyitotta az ajtaját. Az esõ közben
találkozott a széllel, aki aznapmár jelentõs alkoholmennyiségetfújt magába,és ketten
együtt belefogtakegy zöldes-rózsaszín
balladába,ami egy hûtõszekrénybezárt sivatagi
róka panaszosvonyításánakelemeitötvözte egy évek óta a padlásonporosodóporszívó
hattyúdalával.
-Elbûvölõ, nemdebár?-kérdezte
egy dallamosmélyhang. A lány csakakkorvette észre
a smaragzöldszínû,aprócskaöregembert,aki kényelmesenbelesüppedta szemköztiülésbe és bontogatnikezdtea piros papírszalvétába
csomagoltszendvicsét,ami leginkábbegy
fiúkollégium hûtõszekrényéneklegalsó polcán hátul található, még éppennem mozgó
ételmaradványok
"elbûvölõen"impresszionistakompozíciójárahasonlított.Az öregember
közbenbeleharapotta szendvicsbe,ami panaszosan
feljajdult.
-Jó étvágyat-mondta
a lány zavarában.
-Köszönöm.Meddig utazik?
-Nemtudom-mondtaa lány, és akkor döbbentrá, hogy ténylegnemtudja. Az öregember összeráncoitaa szemöldökét,aztán félretette a szendvicset,ami hálásansóhajtott
egyet.

-És hol szállt fel?
-A Nyugatinál.
-Ó, akkor már értem-mondta az öregember, titokzatosan elmosolyodott, és újra a szendvicse felé nyúlt, ami közben többszörösen belecsavarta magát a piros papírszalvétába, és
nagyon utálta a lányt, amiért ilyen egyszeru választ adott az öregembernek.
-De én nem-mondta a lány. "Bár nem vagyok olyan biztos abban, hogy akarom érteni"gondolta magában.
-Hát ha nem biztos benne... bár valószínûleg úgysem hagyná, hogy megértse.
-Ki nem hagyná?
-Hát saját maga.
-Ezt nem értem.
-Na látja.
-Mondja, én most álmodom?
-Az attól rugg, honnan nézzük.
-Mondjuk az én szemszögembõl.
-Azt csak maga látja. Épp ez benne az elbûvölõ -hogy mindenki másként látja.
-De attól az még ugyanaz.
-Talán igen, talán nem-mondta titokzatosan az öregember, és újra bontogatni kezdte a
piros papírszalvétát. A lány elgondolkodott.
-Mondja, kérdezhetek valamit?
-Kérdések...azt hiszi, a válasszal könnyebb lesz?
-Ha érteném, sokkal könnyebb lenne.. .minden.
Az öregember mosolyogva megcsóválta a fejét.
-Hát jó, kérdezzen. De csak egyet.
A lány hátradõlt az ülésen, és feszülten gondolkodni kezdett. Bármit kérdezhet; mintha
az egész világot kapta volna ajándékba. Lelkesen elmosolyodott, mint egy kisgyerek, aki
végre megkapja, amire oly régóta vágyott, aztán hirtelen elviselhetetlen tehernek érezte,
és már nem is akarta annyira. Mert mit is kérdezhetne? És különben is: milyen válaszra
számíthatnaegy smaragdzöld színû, aprócska öregembertõl, aki épp egy veszettül visítozó
szendvicset majszol egy csigavonalban az ég felé araszoló villamoson?
-Nos?
A lány nagy levegõt vett. "Lesz ami lesz"-gondolta, és kérdezett.
-Megérkezik az a lány, akire a fiú rózsával várt amegállóban?
Persze nem ezt akarta kérdezni. Legalábbis tudatosan nem. Mégis örült, hogy
megkérdezte, egészen addig a pillanatig, amíg el nem kezdett gondolkodni azon, hogy
miért ezt kérdezte. És akkor hirtelen csönd lett. Üres, fájó csönd. Az elveszített pillanat
mindent átható, végtelen csöndje. Aztán az öregember elmosolyodott, és a lány úgy
érezte, mosolyog õ is, mosolyog a bõre, a csontjai, az összessejtje és azok minden apró
alkotóeleme, és hogy minden, az egész villamos és vele együtt õ is nem több, mint egy
végtelen, diadalmas, gúnyos és mégis elnézõ Mosoly...
Hirtelen újra ott állt a megállóban, a korlátnak dõlve, a szemerkélõ esõben, és körülötte
fáradt, fásult emberek sokasága, szemükben a kihalt remény fényével a távolba tekintve,
várva a megváltást -a villamost... Tekintetével a fiút kereste, de a tömeg eltakarta elõle.

Már nemtudtavolna megmagyarázni,miért, de tudni akartaa választ.Mintha minden,az
egészvilág ezenmúlt volna, hogy megérkezik-eaz a lány...
A villamos becsörömpölt.Az ajtó kinyílt; emberekszálltakle és szálltakfel; az ajtó becsukódott.A villamos kicsörömpölt.A megállókiürült. Csaka lány maradtott, a korlátnak
dõlve, az egyreerõsödõesõben.És a hideg, élettelenbetonbólcsillogó kis tócsáknõttek
ki. Különösenaz egyik volt nagyonszép,a megállótúlsó végében,a lámpafénykörealatt.
Aranyszínûtáncotlejtõ vízfodrok öleltekkörbe egy magányosan
heverõvörös rózsát.

