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fiatalon

az új városban ébredve több napja már nem kajálva
az új napon teljesen kiverve a hülye fejemből
hogy tegnap az örökre hátam mögött hagyott városban
milyen bosszút akartam neki és megváltást magamnak

órákig róttam a valahonnan ismerős utcákat
nem érezve semmi késztetést hogy rá telefonáljak
arra a nőre kiről azt hittem tegnap hogy rám szorul
bárokban ücsörögtem vagy bámultam a hamiskásan

csillogó holdfényt a lovakat a nyitott fiákereket
a fémkonténerekben guberáló költő társakat
nem érdekelve hogy mit éreznek a messzire került
őrültek akiknek semmi hatalma nem volt fölöttem

eljött az a nap is amit csak az álmaimban hittem
nem kiáltottam bosszúért a kezeimet sem dörzsöltem
és a bosszút nem éreztem vágynak se megkötöttségnek
csak felébredtem a szemem és ásítottam

feltöltődve a tudattal hogy már nem akarok semmit
főleg hogy a múlt árnyai szembe jöjjenek az utcán
nem telefonáltam senkinek ahogy ilyenkor ez illik
nem is volt már bennem semmi görcsös és semmi fájdalmas

nem érdekelt hogy mi történt velem nem akartam érteni
nem is akartam másnak se magamnak se rosszat se jót
úgy szenvedni csak tovább ma ahogy szenvedtem még tegnap
néztem a fiákereket és a fekete hajtókat

az ifjú és fehér párocskákat a hátsó ülésen
nem gondolva arra hogy elhagytak akiket szerettem
a város nem hagyta hogy nyalogassam a sebeimet
még csak rád sem akartam gondolni hogy megkeseredjem
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se halálra untatni bárkit is az új verseimmel
kénytelen kellettem a halállal sem mérgelődni már
meg sem próbáltam bármit is megmagyarázni magamnak
éjjel és nappal is azzal foglalkozni hogy mi történt

nem gondoltam át egyetlen átkozott pillanatot sem
bármelyik percben könnyen köddé tudtam volna válni itt
és még boldogan le is mondtam volna az életemről
nem akartam egyetlen végkövetkeztetésre sem jutni

hogy igen is bűn rossz volt velem hogy igen bűn rossz volt vele
hogy mindkettőnk arra törekedett hogy jó legyen neki
ha megláttam valakit az utcán nem gondoltam hogy ő az
nem érdekelt és én sem érdekeltem csak a patkányokat

kikkel a sötét kis szobámat boldogan megosztottam
inkább velük mint a faltól falig való szenvedéssel
állapotom hetekig hónapokig évekig tartott
de lehet hogy még az örökkévalóságnál is tovább

minden nap arra ébredve köröttem a patkányokkal
hogy nem jársz a fejemben hogy túl vagyok már a nehezén
szívemen nem akartam újabb súlyos sebet ejteni
bámulva csak a hatalmas és a bátor patkányokat

az életem valóságosabb volt minden egyes filmnél
nem törődtem a frizurámmal még vécére sem mentem
ha rám tört az érzés hogy akár rossz passzban is lehetnék
biztos voltam benne egy nő majd utánam fut az utcán

és anélkül hogy bemutatkozna rögtön szerelmet vall
hogy a csókunk után boldogan éljünk míg meg nem halunk

azután hogy szakítottunk

nem is tudom hány üveg sör után ébredtem fel aznap
csak hogy a friss levegő és a gyógyszer után kapkodtam
kinyújtva a kezem a sötétben egy kezet keresve
nem bírtam megérteni hogy az a lány nincs nincs már többé
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nem találtam őt se a szomszéd házakban se az utcán
a fiákerek hátsó ülésén egy másik hülyével
bámultam csak a hamiskásan csillogó hülye holdfényt
arra várva hogy a dolgok még jobbra is fordulhatnak

hogy a patkányaim között felcsörögjön a telefon
hogy ő jöjjön hogy ő álljon velem szemben mindenhol
éreztem hogy a gyomrom utat tör magának a számon
hogy lábaimra friss és tavaszi virágokat hányjak

de csak nem akart jönni és nem is csörgött a telefon
hogy megkérdezze végre mi a szart csináltam magammal
delejes és mágikus állapotban voltam az biztos
a legnagyobb nélkülöző szerelmesnek gondolva magam

verseimben önkívületig hipnotizáltam magam
a pillantásom is olyan lett mint egy őrült betegé
nem akart senki táncra hívni hogy velem viháncoljon
vedeltem csak a söröket elveszve és megőrülve

arcomon nem játszottak csak a mocskos város fényei
a fülemben csak a trágár zajok kergették egymást
a nők nem is látták a züllöttségem mögött az arcom
igaz akadt még egy nálamnál is borzasztóbb pincérnő

ki sóvárogva mosolyogott ha látta hogy verset írok

őrültebben bárkinél

éjfél után jó három órával és tizenöt perccel
delejes állapotban legurítva még egy üveg sört
mi is lehetne már elbaszottabb és még röhejesebb
mint verset írni egy arcról ami a pofámba röhög

elviselni nem tudtam hogy akarom-e és hogy fogom
ami tegnap még csak fájt ami tegnap még csak égetett
mikor voltak olyan hülyék akik híres költőnek mondtak
mikor nem ültem a nyitott ablakom hideg párkányán
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alattam az emeletek és persze a fiákerek
éjfél után jó három órával és tizennyolc perccel
ezen az elcseszett és felhős és szürke és hideg napon
várva hogy patkányként faljon fel végre a depresszióm

ami nem is tudom legutóbb mikor mutatta magát
a városban semmi és senki nem volt összhangban velem
minden sarkon be akarta verni valaki a pofám
a versem is csak mocskos tükörként tükrözte a lelkem

éjfél után jó három órával és huszonnégy perccel

soha vissza nem szerezte

nem láttam sok értelmét egész egyszerűen megtörtént
ahogy elmentem mellette egy pillanatra rá néztem
felismerve egymásban a jó szóra éhező költőt
késő volt hogy bármilyen sikátorba kereket oldjunk

már a kocsmában egy elveszett bőröndről mesélt nekem
amibe a legfrissebb kéziratait gyömöszölte
miután az utcára tette a nője az a ribanc
azt mesélte hogy lehet hogy a vonat fülkében hagyta

vagy a nem tudja melyik repülőtér futószalagján
vagy nem tudja melyik bűnös város aluljárójában
vagy melyik fekete hajtós fiáker hátsó ülésén
hogy bár ő is férfi mint én és hogy ő is költő mint én

de akkor és aznap úgy sírt mintha attól bármi jobb lenne
mintha ebben nem is lenne semmi és semmi különös
már a patkányokkal teli és sötét és kis szobában
hagytam hogy hadd kapálózzon hagytam hogy hadd kiabáljon

próbáltam felfogni azt a fájdalmat amit ő érez
aki szentül meg volt győződve a kéziratokban
a legidiótább rovatszerkesztő is talált volna
egy halhatatlan megismételhetetlen remekművet
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de eltűntek a bőrönddel együtt akár egy üveg bor
miután úgy láttam hogy kiadott már magából mindent
megkönnyebbülve és tiszta szívvel tettem az utcára
a bőröndöt az ágy alól az ágy közepére dobtam

felnyalábolva belőle a gyűrött kéziratokat
amelyek pont elfértek a legújabb nyeregtáskámban
amit felkötve a fiáker elől elkötött lóra
elügettem a hamiskásan csillogó holdfény alatt

míg meg nem hal

nem akart feltörni belőle ingerként se vulkánként
nem tudott egybeolvasztani semmit ami eltörött
nem találta az eszközt a módot a lehetőséget
hiába igyekezett a talajtól ellökni magát

csak tehetetlenségének súlya nehezedett rá
és semmi nem lett benne valóságosabb és igazabb
verse nem is lett nehezebb az isteni ítéletnél
és nem is vált könnyebbé minden bűne a levegőnél

nem volt benne semmi rejtélyes és semmi valóságos
benne a szavak elvesztették a jelentőségüket
hiába erőlködött órákon át a monitor előtt
és hiába is próbálkozott meg a régi írógéppel

a múzsa még csak nem is lopakodott a közelébe
az ihlet napsugara egy mocskos kabátban hagyta ott
a patkányokkal telezsúfolt kicsi sötét szobába
a szoba szőnyegén a friss tavaszi szép virágokkal

ahol hiába akart érthetőt írni és elvontat
hiába is próbált műgonddal a szavakra találni
ha talált is egyet egyetlen jelentése sem akadt
gondolatát hiába próbálta szimbólumhoz kötni

hiába próbált rejtett metaforában gondolkodni
pedig nem is a pénzért csinálta nem is a hírnévért
nem is azért hogy kívánatos nőket vigyen az ágyába
mégis a nehezére esett hiába is gondolkodott
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végső elkeseredésében másokat utánozott
aztán úgy hajnali három óra tizenöt perc körül
nem kellett már tovább várnia hogy kitörjön belőle
hogy ne legyen többé átlagos és olyan mint a többi

magát világmegváltónak gondoló hülye amatőr
és írt csak miközben magát nem is gondolta írónak
nem volt többé elbizakodott nem volt többé unalmas
nem is akart már szerelembe esni saját magába

szavaira a világ könyvtárai is felkapták a fejük
és a rovatszerkesztőknek elszáradt az ásításuk
a szavak rakétaként robbantak ki végre belőle
az első olvasóját az őrületbe is kergette

a másodikat meg soha nem látott öngyilkosságba
a harmadiknak meg egyenes a torkának esett
a negyediket meg csúf gyilkosságba kényszerítette
de nem siratta a feleségét sem a barátnőjét

de nem siratta a legjobb barátját és az anyját se
tudta hogy kiválasztott hogy nincs más út hogy soha nem is volt
hogy írni fog amíg meg nem hal ameddig ki nem apad

Falusi mesék I.


