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CeciL utoúó éjdzakája
Egy fiLmforgatókö'nyv tö'redéke az idők forgatagáhan Anyámnak, aki apám után
önkénteden tűnt eL nyomtalanuL.
I

Tijbb,JÍkLÍ, tetőtlen tö'rténelem,
lö'bbdzintfí a porráégett emlékezel...
,~atártaLan barakk - ajtaja, aMí/ka, fala dinCden.
Ennek van. Ebben abarakkban
dokdzorOditod aLig negyvenhat éVt'd
meg.:fzámLáLhatatLan
dikkadó, .1zikka.1ó alakban ...
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" I./.fuül/JUO .fztlCuyaüllco/J tItoI.:

,,fdázott gyöilyörfí.1é.qgeL valamikor
az útenadta jÓz.:fejattiLai dor
leét tö·megírtá.Jra dzitott
futótűz közö"tt,
mikor a terjedő tüzek har.1ány fa La
máig föt nem mérhető izzá.Jba ütközi/tt
od ama nyár tün.eménye
(a túLéretten kic.1orduLó .fzeÁ,uepil)
az öddzeprédeLt l'e.:Jtek pároLgádába
vegyült a prlcC.1en,
ahoL az ŐJZ hanyatló árnyékában
.qubba.:Jztva ültéL, CeciL.
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LeírhatatlanuL
kóitót"a környe:.':et.
Az l~mél1t emLitett ŐdZ
makacJuL caplat a ra.qa.:Jzko{},ó .:fdrban - belefulLaJ megbic.:fakLó fénye.
Éber reflektornyaLábban táncoL
az áramgyuLLai)á.Jod drót.1ö·vény
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d a fe!kiá!Mje!ed tornyok
nlC..qhitt d:::iJgletéhen Ilémán á!! a
dL:lakjáha he,qed;:tett őrdumé!y,
dumé!yte!en ujjáva! a géppL:l;:to!y
ütemre éhed
rav{L/wn hahrá!va ...
Kimondhatatlanu! kó/fői
a hekerítetten ékedkedő kö"rllyeut.
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A nap homá!yod dumme!
tekint a meztelen dorakozókra ...
Gennyed {)é!Lltánha mártva
kozmetiká!ó dugarait,
matat a;: i!letlenü! "etkődk
érded per.qamen hőrén - (ó, dúM,IOd hih/lai idők,
midőn a nők nem vOlUdtak fe! pőrén !.. .)
A halá(fejed Zdong!őrö'k ef5tt
dzorongva,
!a.Mltott ceffuloidd;:alag
híífe!vétefére hontva
döCcen, kikopott éfére dül,
cdontró! Cdontra
cdikorogva
Ö'tdwz főnyire ferdü!fordu! a;: otromha,
re;:unő hll../6ó! kifaragott kocka ...
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A SfW711J?ltllll kopdr modoráhan
inti he faktl'tJll a nlC..qkomponált
etüd ha!fgata,q durepf5it:
a hőrked;:tyüd Ujj egyre halra
célo;: az d!Jo;:atkúz a!konyathan ...
E..qy úztéd johhra - élet az ajdndék
d ki halra fép - ma,qdra vu/en
ha áru!kodóan nzcgődzii! a halánték,
ha idejét múlt hajdwlakka! tt'ílltet
a nzegkopadztott koponya.
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A kamera A:ó"nyörtelen dzeme mindent fát kezelője nem vuzíti el magdt az eléie tdrulkozó ré.lzletelchen ...
Ez a barakk olyan mint a tó'bb~ kivülről a falak
redved fdja iker tedtvéreihez hadonúf, az aprdra metdzeU,
vaknak {([nő aMakoknak Idtvdnya ellentmond a td.quúf évek
/Uagritte- eltorzuúf horizontiivegének. S avagdny
kanuralencde - jObhra dt, ';alra át - dem r~:9zítheti
a befelé tóduúfk egyirányd lábnyomát, a leint dCdorgók
dulleibélelt jtfdzerencde-hangulatát...
"Aki tde beltfjJ<:lZ7 hagy./fell1uizJm reménllydl"dejtheUe
Cecil bár dOde olvadta Dante tercináit, de latinod hévvel
OffMzul tanult d emiU, a Vé.qdŐ kiidzó'bó"n tdl az it:qalmad
üten c.Jodá,iba de hiu.
S mégif vannak huzatod c.Joddk: az úJegenbe tévedt c.Jiffagok
fád elemfámpafénye if bekukkanhat a nyikorgó ajtó ré.lén,
az elítéltek lltoúÓ éjébe hadít a lég józan lélegzete ...
Pdratlan d(~budégre póróg fel a megterve1.:etl cdoJa minden
elrejtett mozzanata - c.JUplMZ anyámat kincdtári pokrócba
Cdavarva menekíti kar a karba a koloz.mári orvodn/f K Anna.
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Lappangó (~: A régi barakk prucdekre Od.ztoU magánya.
Úgy érz~ d,mki dincd, akinek a váffára dőlhet
d hol a tű, (l {([foka, amit oly féltékenyen őrziiU
d (l cérnm,élcony dlom: a meddő nappali vilá.9
.lápadt rO.l~iaira bomladoz, akdr férjének a rdk
olt.fitól dulrdgoU teteme düffyedő dErkő alalt...
Hol a hol a valahol ahol a fia nyomtalanul eltűnt
44 taVadZlÍn a fótd ponyva(z{[ redői kÚdzva
d nút kere~ ő újra iu, az anylMzült mezíleimre
vetkőzó'tl vaúfddg klldZll lúJércdedzkdiból öd<llzetákolt,
a fénYdzórtÍk bardzddlta haraklchan ...
Inkább az emlékeket végképp dutmartÍ megdemmifüléd
félelmetedetl dtmeneti oUhonába menekül - d mdrif cd()ntketrecéből dzabadulva, deUenkedik
mac.JkapuJ.1án a tedte, Iluz.lelenül tapogató;.:
merev, fahadáb ddlyd alvók kóZó'tl: dzőr
{ó"vifu takaróba bugyofáltan tántorog
amartaltic: cdillagok fénwlrtl~zetű ege alti
d a piffákoúf ŐdZ roUdá...1 cdókjainak kitárva
durran anJlám az ó"nkénted, gáz.függönyód bafálba.
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