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HUNOK EMÔDÖN

Az utóbbi három és fél évben körbeutaztam a Földet,
kétórás szakaszokban,
a Budapest Keleti – Miskolc Tiszai Pályaudvar viszonylaton.

Pécelnél hagytam el a Kárpátokat,
Gödöllônél Európát.

Az Intercity Magazin címlapján épp Ankara volt,
kíváncsi voltam rá, de Máriabesnyônél beesteledett,
és nem láttam belôle semmit.

Aszódon kiderült, hogy a perzsák
tényleg hazarnak mondják azt, hogy ezer.

Delhinél csinálták a síneket, úgyhogy repülô vitt tovább,
fedélzetén a világ legszebb stewardesseivel, Hévízgyörkig.
Közben, nyolcszáz kilométerrôl, láttam a Himaláját,
olyan volt, mint Dover sziklái, csak a felhôk fölött.

Hatvanban egy kalkuttai 
nyugodt figyelmességgel kotorászva evett a földrôl.

Hort-Csánynál lerobbant a mozdony.
A bangladesi vasútállomás padlásán felajánlották
életem legpiszkosabb fekvôhelyét:
tizenöt centi vastagon borította a guanó.

Adácsnál értünk Kínába.
Az ablakon kinézve próbáltam eldönteni,
mi az, amit már húsz éve is láttam volna.

Kál-Kápolnánál, Ludasra visszagondolva, megállapítottam, 
hogy Dél-Korea kicsit olyan, mint egy olcsó Japán.

Füzesabonynál mondták, hogy
ott horgonyoz az USA csendes-óceáni flottájának nagy része,
de még csak egy matrózt se láttam.
Szihalomig busszal mentünk,
azt mondták, Amerikán úgy érdemes átutazni.
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Mezôkövesd furcsa volt.
Nem ilyennek képzeltem New Yorkot.
Minden a helyén volt, de valahogy mégis más:
már csak akkor jöttem rá, amikor
Csincsénél kikötöttünk Európában,
hogy valami filmes szûrôeffekt hiányzott.

Emôdön a Notre-Dame épp delet harangozott:
a bangladesi késést már nem tudjuk behozni,
muszáj lesz taxiznom.

Nyékládháza környékén trágyaszag szorult be a kupéba:
az ár, amit a svájci csokiért kell fizetni.

Graznál láttam, hogy ez már Kis-Tokaj,
úgyhogy elkezdtem pakolni.
A mobilomat a szomszéd ülésen hagytam,
de egy osztrák utánam hozta.

Aztán az avasi lakótelep tömbje, mint Dover, mint a Himalája.
Miskolcról egy kolléga
váratlanul elhozott a kocsijával a Hôsök teréig.

Most tehát hazaértem,
és a kisfiam szokás szerint azt kérdezi:
„Apa, hoztál valamit?”

AZ ÁRTATLANSÁG ELVESZTÉSE

Bojtár Endrének

Új sportom van, tulajdonképpen sportfogadás:
zebraverseny.

Figyelem az útkeresztezôdésben
a zöldre váró embereket,
és megpróbálom megtippelni a befutót.

Néha a hármas befutót is eltalálom,
akkor nagyot kaszálok,
bár általában egy fillér nélkül megyek haza.
Már csak így van ez.
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A futókat nem zárom ki,
a fogyatékkal élôket olykor hendikeppel indítom,
de már a bevásárlókocsisokat soha.
Mindent nem lehet.

Egy szakállas a járdaszigetnél majd a nyakába veszi
az iskolás korúnak látszó lányát, és futni kezd –
ez olyasmi lesz, amire nem számíthattam.
Egy bermudás mobilozó, papucsban,
neki fog menni a szembôl jövô kosztümös nônek.
Azt fogom gondolni: ez várható volt.
Egy bevásárlószatyros pasas
a vízipisztolyos gyerekét rángatja,
neki nem drukkolok,
de egy kisebb összeggel azért megteszem.
Egy sovány nô elôreszegzett tekintettel áll,
egy férfi kétségbeesetten magyaráz neki:
ezek képesek megállni félúton.

Közben eszembe jut, hogy vajon van-e valaki,
aki gyalogátkelôhelyen született.
Mert abban biztos vagyok, hogy zebrán
már sokan meghaltak.

Márpedig ez teljesen szabálytalan,
nem más, mint az élet véres terrorja,
a képzelet balsors általi kisajátítása,
egyszemélyes atombomba,
megengedhetetlen visszaélés egy ártatlan metaforával.

LÁBNYOM

Billy Collinsnak

Egy nyakkendô –
eddig ez minden, amit Amerikából
interneten rendeltem.

Egy barátom sok mindent vett már így.
Szerintem elég nagy lehet a „lábnyoma”.
Szerinte is, de azt mondja, hogy a világ
rendelkezésre álló hajótér-kapacitását



akkor is ki fogják használni,
ha ô nem rendel Kínából karórát
vagy Amerikából ötletes húspuhító szerkentyût.

Elég magas vagyok, hat láb, három hüvelyk,
az átlagos nyakkendôk rendszerint
vagy nem érnek le az övcsatomig,
vagy ha leérnek, akkor túl kicsi a csomójuk.

Ezért rendeltem egy hosszított modellt
Kaliforniából, de csalódnom kellett,
mert igaz, hogy hosszabb, de nem szélesebb,
vagyis ebbôl se lehet megfelelô csomót kötni.

Évekig egy üzleti magazint szerkesztettem,
és nagyban ajánlgattuk a lapban az internetes vásárlás elônyeit –
annál furcsább, hogy azon a szerencsétlen nyakkendôn kívül
soha semmit sem rendeltem a neten.

De most mégis fogok,
mégpedig az Ön könyveit.
Elôször nyugat-európai címre akartam küldetni ôket,
mert a magyar postán el-eltûnnek külföldi küldemények:
a saját szememmel láttam például egy antikváriumban
egy szakkönyvet a mükénéi szótagírásról,
amiben még benne volt az egyetemi tanszék megrendelôlapja.

De végül úgy döntöttem, a könyveket mégsem
valamelyik külföldön dolgozó barátom,
a kensingtoni szociális munkás
vagy a bécsi operaénekes címére kérem,
hanem ide, Angyalföldre,
mert ha véletlenül más kezekbe kerülnek is,
ez egyszer nem fogom sajnálni.

Ehelyett inkább elképzelem a postás feleségét,
egy egész jó angoltanárnôt,
amint elalvás elôtt beleolvas a „Horoszkóp halottaknak”-ba
vagy a „Mi a baj a költészettel”-be,
és másnap nem engedi, hogy bûnös férje pénzzé tegye a zsákmányt.
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