
melletted
Te mellettem én melletted, én mellettem, te melletted, avagy hol is érzi az
ember önmagát. 
Kérnék egy pecsétet az
útlevelembe, átléptem
egy határt. Habár a min-
denhol nyomot hagyott,
szeretnék valami tárgyi
emléket is belőle. Nem,
nem, azok a dolgok, ami-
ket te adtál már rég nincsenek meg. otthagytam másik országban, ne hara-
gudj, majd ha valamikor is visszamegyek, felveszem és belerakom az
emlékzsákomba. 
Ne aggódj, nem baj ha nem tudod mi az. Az emlékeimnek fenntartott háti-
zsák. ugyan, ebbe nincsen semmi fura, de minden emléket csak a második
alkalomkor teszek bele. 
Csak egy útlevél van benne. 
Na jó, meg a gyerekkori macim.

leszakadt medveszem
A hangszóróból idegen férfihang ordibál, hamarosan megállunk, én meg nem
akarok leszállni. 
Nem, most nem akarok elaludni, akkor biztos itt ragadnék. 
Új leszállók menetjegyét kérnem. Le szeretném kezelni. 
Nem, hölgyem, ide nem elég csak egy jegy. Azt hiszi egy jegy és máris új földre
léphet, mi? Útlevél, megkapja a pecsétet. Hah. Még csak az első. Gondoltam,
olyan kis fiatalos. De kell még valami. 
Egy tárgy, amit szeret. 
A hangszóróból férfihang szól, a vonat megállásra készül, hirtelen fékezni
kezd, én pedig letéptem a medvém egyik szemét. 
Esetlenül nézett ki, letéptem a másikat és a zsebembe raktam. 

mirevalóság
Az ajtók nyitódnak, mámoros tekintettel és egy medvével a táskámban fellé-
pek a vonatra, nincs nálam más, csak ő, a táska és egy leszakadt medveszem,
ami egy hazugság, mert letépett medveszem. 
Megbántottam, azóta nem beszélt velem.
Melletted nem vagyok önmagam ezért menekülök és ezért sértem meg a saját
korlátaim azzal, hogy minden helyet bejárok. 
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Irdatlan óceán a város.
Tornyai cethalakat ringatnak
egyik megállótól a másikig.
Gyomorról gyomorra,
nyomorról nyomorra szállok. 
Kint Ninive. Bent Ninive.
Hová is bújhatnék előled,
Istenem?



„Aki bekerített területen lakik, abban buzgó vágy él a birtoklásra, az abszolútum
elérésére.”
(E. M. Cioran)

„Az emberi körülmények lé-
nyegében tragikomikusak,
mindig is azok voltak.”
(George Steiner)

Természetesen emlékszem a legutolsó nyárra, mielőtt véget ért volna a vas-
emberekkel vívott háború. Az utolsó nagy csaták nyara volt, a régi időszámí-
tás szerinti utolsó év nyara, olyan nyár volt, amely, utólag tekintve vissza rá,
tényleg megérdemli, hogy írjanak róla. ugyancsak ez volt az a néhány évvel
ezelőtti mágikus, mindvégig forró és hektikus nyár, amikor végre felfedeztük
a magunk számára az utca végi, üresen álló házat. Emlékszem, még ha a mai
napig sajátos fénytörésben tűnnek is fel ezek az események, mintha valaki
egy sör vagy egy kávé mellett mesélte volna őket, mintha mások fiatalkori
élményei lennének, amelyeket átvettem, amelyeket elbitoroltam tőlük. Még
mindig álmodozom ezekről a történtekről, amelyeket itt csak felületesen,
csupán áttekintés formájában adhatok vissza. Beszélj valaki mással, aki ott
volt, bizonyára egészen más rálátás nyílik a dolgokra, egészen más történetet
fogsz hallani. Talán találni még valakit a bandánkból, akkor összehasonlít-
hatod az események tálalását. Egész tudatosan beszélek bandáról, hiszen
nem más voltunk, egy gyerekekből álló banda, akik azért nem zenekart ala-
kítottak, mert egyszerűen nem volt hozzá tehetségük. Úgyhogy az ehhez leg-
közelebbi mellett döntöttünk, a ragasztott bajszok, a félreértett dalszövegek
bandája és kora mellett, miközben szemünk láttára foszlott semmivé végleg
a valóság. Egy banda egyáltalán nem volt akkoriban nagy dolog, a minden-
napok nyilvánvaló zűrzavarában tulajdonképpen senki sem foglalkozott ve-
lünk. Mindenkinek megvolt a maga, állítólag valódi problémája. Egyet
éreztünk csupán, megrekedve gyermekkor és ifjúkor között: az örökkévaló-
ságot, hogy végre valahára, így látszott, nem lesz vége semminek. és mégis
úgy viselkedett a városlakók nagy része, mintha peregnének ezek az örökké
tartó napok.

Hogyan lépjen be az ember tehát egy olyan korba, amit állítólag már
maga mögött hagyott? E nyár tapasztalatait csak kerülőutakon keresztül
tudom bemutatni. Mi mást tehetnék, mint hogy írok egy szöveget, ami a szó-
ban forgó eseményeknek közelébe se kerül? Feltérképezhetem e napokat?
Legelőször, nemrég jegyzetelni kezdtem a számomra is szükséges magyarázat
megtalálása érdekében, vázlatokat készítettem, mivel alig van már olyan
anyag, amire támaszkodhatnék. írok, gyűjtök, válogatok, hogy megértsem,
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sértés
Leenged a vonatról de azt mondta, értékes dolog leadása nélkül nem élhetek
boldogan. 

Megfogja a kezem, összeszorítja mindkettőt, a táskámat egy közeli
padra dobja majd beráncigál magával az irodájába, azt mondja, várjam
itt mindjárt jön, ő pedig hoz magával egy tekercs szalagot, először a

kezemet ragasztja össze a másikkal, majd a számat tapasztja be, utána szét-
tárja lábaim. A könnyeim szépen lassan felitatják a ragasztót, de egy idő után
azt mondja, végzett, letépi rólam a szalagot én még jobban felsírok, sértetten
próbálom visszarántani ruhámat az eredeti helyére, az visszaáll olyan for-
mába, ahogy előtte volt, de a becsületem nem mozdul.

sarok
Zokog a sarokban és nem tudom megvigasztalni, pedig nekem szükségem van
rá, neki pedig rám. 
Leülök mellé és zokogni kezdek. 

táska
Volt nincs, elveszett, megtalálták. 
Két szemű medvét tartó fiatal fiú nyújtja felém egy zsebkendővel együtt. 
Tessék, megtaláltam. Szép az útleveled, ne haragudj megnéztem, de látom
nem voltál még az én országomban.
Nyújtja a kezét én pedig megragadom, követem őt a következő vonatra. 
Egy bögrét ad a kezembe.

Mosolyog és határokon lépünk át.
Minden helyről a táskámba teszek valamit, de a következő leszállásnál le kell
adnom.
Az útlevél, a táska, a letépett szem, a medve, ő. Velem maradnak. 
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