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HADARVA, ELHADARVA

Igen, ez itt a nyelvi földrengés utáni táj.
A történelemmentõ-alakulatok
már rég elvonultak.
Kilombosodott az élet újra, mindenfele.
Az újságban lelki törmelékanyagot
kínálnak a túlélõk. Beindult a
„Mégélnekrajtunkkívülismagyarok”
elnevezésû turisztikai mozgalom,
és nyelvjárástan-kutatók bizonygatják,
hogy semmi kétség, ímhol, itt és itt,
(utca, házszám pontosan megadva)
megtalálták az elpusztíthatatlan anyanyelvet.
Újra lakják a hidak alját s a parkok
üres padjait a képzõt, ragot, kötõszót
kuncsorálók seregei, hogy holnap is
megszólíthassák a világot.
A túlélõ tehetõsebbek
sajgó igékkel gázolnak át a magánhangzók
és mássalhangzók törmelékein,
s ujjaikkal a cselekvés szálait kitapogatva
próbálnak visszatalálni, visszalopózni
a legközönségesebb,
mindennapi történelembe.

Parnasszus, 2008/1.

(Kenéz Ferenc 1944-ben született Nagyszalontán. Verset ír.)
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nem hogy mindennek, még egy katasztrófának is van egy villanásnyi
szerkezete – egy szerkezet, mely azonban mérhetetlenül, felfoghatatla-
nul, õrjítõ mód bonyolult, vagy másképp fogalmazva: amelynek az úgy-
nevezett bonyolultsági foka egy olyan képlettel volna csak kifejezhetõ,
melyet felfedezni éppoly lehetetlennek látszik, mint amennyire itt vol-
na már rá lassan az idõ, mert a körülmények világának közömbös, po-
koli teljességében a szándék elõzményeinek teljes univerzumából áll,
mert a szándékból áll, mert az idõpont önkéntelen megválasztásából
áll, mert abból áll, hogy a kulcs nehezen megy bele a zárba, hogy nem
hármasban, majd utána kettesben, hanem kettesben, és utána hármas-
ban vezetünk lefelé, aztán fel egy falu fölött húzódó országútig, mert
az elõttünk álló távolság alagúthosszából áll, mert egy lombozat zöld-
jének itt maradt hajnali illatából, egy kutya halálos történetébõl, egy
balra kanyarodás hibás végrehajtásából áll, azaz mulasztásból, mulasz-
tásból és mulasztásból, a mulasztás mérhetetlenül, felfoghatatlanul, õr-
jítõen, mert kihívó mód bonyolult, már nem is az Istentõl, és már nem
is az ördögtõl való lényegébõl, melyre rálátni nem adatott meg nekünk,
és nem is fog megadatni soha, mert csak azután következik, hogy elkö-
vettük.

Jelenkor, 2008/4.

(Krasznahorkai László 1954-ben született Gyulán. Prózát és esszét
ír. József Attila- és Kossuth-díjas.)
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