
ami

életemnek volt egy pontja amikor dél-amerikába vágytam semmi különös
előzmény talán csak a brazil foci ami a vágyaknak beágyaz meg sanpaulo kör-
nyékén állítólag valamilyen rokon ki
úgy híresztelték a kelleténél kissé aktívabb volt a háborús vonalon itt kever-
hetnék bele egy kis holokausztot is mint olykor az orbitális sikerre vágyó
szakma ám az idézett mendemondáknak nincs semmilyen alapja s különben
is a tragédiákkal sosem játszunk empátiával viszont telítve érzelmes magá-
nyunk ennyit tehetek de jöjjenek most azok az izgalmas hetek mikor az írók-
nak ajzott titkára fiatal ösztöndíjasokat keresett dél-amerikába mitől
megmozdult bennem az örök latin nosztalgia a memoriterek emlékéből majd-
nem lelkesen váltottam a spanyol magán suliba furcsa módon leginkább pe-
ruba vágyva sombrerókról és rejtelmes hegyekről zengett egy ideig a versek
délutánja és bár a kispolgári lét túl merész ötlet egy ilyen kalandra a szét-
szakítottság áthidalására már terveket szövögetett a család apraja s nagyja
mikor a hírekben bemondták ott a baloldal kegyetlenül le van géppuskázva s
nincs igény hamis eszmék importjára mert idegen
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amiatt

néha eszembe jut a kerülőutak furcsa logikája no nem konkrétan megfogha-
tóan mikor a város tisztább levegőre vágyva a zsúfolt forgalmat utcáiról el-
kanyarítja vagy mikor egy megkerülős csellel a bamba védő mellett a gyors
lábú csatár önmagát futtatja inkább az amelyik a stílusba és az intelligenciába
beleégve hol sokszor a szituációnak támad komoly szemérmes nehezéke be-
tegágyaknál önfeláldozó jóságban lepleződve olykor még ímmel-ámmal ha
nem is gyakori sikerrel a kanyarokat ráhúzva egy flörtre ami az etikai skálán
ide-oda táncol belülről föltoluló vágya ha első körben a szemérmetlen lopá-
sokra rászól kényszerítve az alanyt valamilyen torz utóvédharcra ha a sze-
génység éhe hajtja vagy a hatalom következményt nem ismerő csábítása némi
képmutatással globális tarhára netán békésebb esetekben amikor megszólal
a pedagógiai szándék és az ambíciókat le nem törve gátlásos kritikai hang
lesz a tanáré ahogy egykor áldott emlékű irodalmár barátom a műhelyben
félszegen a dilettáns verseket megkerülve a tágasabb kitárulkozásról motyo-
gott és amiatt legközelebb roppant kebleit kitárva jelent meg az amazon 
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amíg

kis helybeli váteszként már évtizedekkel ezelőtt versbe mondtam hogy nem-
sokára csekkekből titkos számkódokból és adózásból fog állni a világ leg-
alábbis ez a lélektelenül zakatoló verkli miként rozsda a vasat morzsolja majd
szét az erkölcs szebbik oldalát s termi meg gazdagodva a gengsztere-
ket utóbbira persze még csak sejtésekből kezdett szövődni némi ér-
zelmi egyveleg a természetes közgazdasági mutatókkal nem számolva
s nem sejtve milyen új eszméket lök ki magából a felbőszült agora va-
lahol a szétkent liberális eszmények és a szemérmetlen zsarnoki mu-
tatókkal emelt statisztikák között amelyben hatalommal és esztelen
vagyonosodással lőnek a megbomlott ösztönök amíg csak szánal-
massá nem válnak bennünk a szentimentálisan feltett érdekek melye-
ken lassan megtelepednek a tehénen a gatya ősi képzetek s rutinná
válnak az új eszközök a költeményből a táj ahogy egykor váratlanul
jött már rég elköltözött a sorsát valami különös absztrakcióra hagyva
s bár belőlem is kezd kikopni a kényszeredetten betanult kódok nagyja
a ritmusuk marad az elfeledett kapunyitón ujjamat hagyva a nyitást
maga lezongorázza
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