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Podmaniczky Szilárd

FEL HAT

Mit lehet tenni, ha m ár megállt, ha m ár megállította; ezt is, azt is. Esetleg megjelölni 
a dolgokat, hogy egy, kettő satöbbi, akár a boncmester és a halottkém beszélgetésében 
tegnap hajnalban. Pedig a nap m ég fel sem kelt, szürkeség borította az ólomnehéz 
végtagokat. És erre  gondolt, ólomnehéz. Hogy a végtagok véletlenszerű elhelyezke
dése m ár nem  az ő dolga, nem felelős semm iért ö t ó ra  harm inc perc után. Egy ideig 
hallgattam a hangját, beszélni próbált vagy mi. És egyre jobban hasonlított hozzám, 
főleg mikor elhallgatott, s egyre bizonyosabbá vált, hogy itt egy és ugyanazon em ber
ről, nem, pontosan én  vagyok az. Ezt nem  állítom, hiszen akkor m inden eddigi két
séges lenne. És akkor így folytatódik, bár nem  hiszem, hogy értelm e lenne bárm it is 
folytatni, egy történet cinkosává tenni magam, ahogy üldözőimet szoktam tévútra te
relni. Hiszen megérdemlik. M inden ok nélkül, legalábbis én nem  ismerem az okát, 
folyton akarnak tőlem valamit, anélkül hogy én egyáltalán képesnek érezném  magam 
rá. De nem  akarok többet erre  gondolni, arra , ahogy véletlenül megszippantja az or
rát, vagy elém tesz egy tányér levest, egy tányér gőzölgő, forró levest, m ert a  jó  szándék 
m indig túlfűti, és akkor azt mondja: „Egyél, na egyél, az isten szerelmére, kérlek.” 
Aztán egy darabig nézem  a felszálló pára  alatt úszkáló, olvadt aranynak tetsző zsírfol
tokat, és arra  gondolok, hogy vajon miért hoz ilyen kellemetlen helyzetbe, nem  kér
tem rá, nem  kértem  semmire. Vagy legalább egyszer rátalálna arra  a m ozdulatra, meg 
úgy rendezné a  hangját, hogy elfogadhassam, hogy ne érezzem, és ne tudjam, hogy 
m ajd egyszer, valamikor később, talán hosszú évek múlva m indezért meg kell fizet
nem . Néztem a  levest, és a halottkém re gondoltam, aki a felügyelő táguló orrcimpája 
és fékezheteden dühe ellenére teljesen tárgyilagosan fogalmazott, m intha mindig 
ugyanabból a  könyvből idézne, a szavak egyeden helyes rendje szerint. A felügyelő 
hosszasan álldogált előttem, én még mindig a levest bámultam; odakint, úgy tűnt, bár 
háttal ültem  az ablaknak, valami fény dereng. Igen, azt hiszem, semmi m ásra nem 
gondoltam, csak arra , hogy bárm ikor megfordulhatok, és meggyőződhetek erről a 
különös érzésről, ami talán a kihűlt zsírgömbök fényét helyettesítette. Odakint elol
tották a lámpákat, és a  föld a természetes és szürke félhomály súlyos és unalmas 
masszájába m erült, letörölhetetlen nyomai rátapadtak a fákra, a házfalakra, rám  is. 
Egyedül a felügyelő lógott ki a képből, azzal az akaratos, de türelmes várakozással, 
ahogyan a kocsonyássá derm edt m arhahús mellett az asztalra tenyereit. Aztán felemel
tem  a tekintetem, és a rra  gondoltam, hogy megkérdezek tőle valamit, hogy oldjam a 
hangulatot, m ert m ikor tekintetem  elmozdult a levesről, egyszeriben kizökkentem 
nyugalmamból, mely talán nem  is nyugalom volt, inkább a körülöttem  lévő megszo
kott tárgyak biztonsága, és ahogy a felügyelőre néztem, hogy kérdezzek vagy m ondjak 
valamit, teljesen összezavarodtam, összezavart m indent. És kénytelen voltam tudo
másul venni, hogy m ár megint akarnak tőlem valamit, majd kérdeznek, és hiába 
igyekszem magam köré vonni akaratom at és elgondolásaimat, folyton összezavarnak 
a hülye kérdéseikkel és azzal, hogy akaratuk alá rendelnek vagy rendelnének, és arról 
győzködnek, hogy úgy van jól, hogy az ajtót indulás előtt ki kell nyitni, vagy a tojást
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pontosan öt percig főzni, különben ehetetlen, vagy sárfoltos cipőben és sapka nélkül 
tilos az utcára m enni, m ert az utca nem  e rre  való, és a halálom előtt egy órával legalább 
annyit m egtehetnék, hogy megmosom a  hajam, és rendesen felöltözöm. Könnyen 
meglehet, hogy egykor én  is akartam  ezt. Igen, emlékszem, m indenféle illatos szap
panokat vásároltam, és alig vártam, hogy illatuk körbejárja a bőröm et. Igen, szerettem 
ezt. De rég  volt. Arra viszont m ár nem  emlékszem, hogy mi történt, hogy volt-e akkor, 
azon a napon vagy azokban a hónapokban csillag az égen, és ha igen, akkor fényesen 
vagy egészen apró  pontként szúrták át a  feketeséget, mikor lassanként a lélegzetem 
is megváltozott, egy hatalmas mozdulat lesöpörte a mosolyomat, és a  szeretetre vagy 
bármilyen érzelmi szörnyűségre csak ha kimondtam , akkor lettem figyelmes, és p ró
báltam visszaidézni, hogy hogy’ is van ez. Ez most m ár ilyen, tettem hozzá közömbö
sen, majd tudni fogom, hogy ilyenné váltam, nem, m ost ezt hagyjuk. A felügyelő meg
fogta a szék támláját, kihúzta a széket az imbolygó lábakon álló asztal alól, és egészen 
közel leült hozzám. Biztosan látta rajtam , hogy nem kívánom a  jelenlétét, sem azt, 
hogy megszólaljon, semmit nem kívántam jobban, m int hogy eltakarodjon, hogy 
hagyjon a francba; a jelenléte teljes káoszt eredményezett. Szerencsére szaga nem  volt, 
amit utóbb visszaidézve m egint m egzavarodhatnék, semmi jellegzetesség, szerencsére 
ó rát sem hordott, ami ketyegésével zaklathatna. Engedte, hogy felkészüljek m inden
re, tudtam , ezt akarja, épp  ezért semmit sem fontolgattam, csak tudtam , bármi meg
történhet, bárm i, és tényleg tudtam. De azt is, hogy a felügyelő egészen m ásként érti 
ezt a bárm it, például nem  úgy, hogy egy hirtelen felismerés halálra zúzza a koponyá
mat, vagy ijedtemben kihullanak a fogaim, pedig ezt reméltem, hogy majd a fájdalom 
megteszi azt, am ire magamtól sosem lennék képes; nekidőlnék a falnak, és egészen 
messzire botorkálnék, végig a  falba kapaszkodva, át a tem etőn, ki a mezőre, majd me
gint vissza, mígnem meztelen vállam föl nem  akadna valami vihartól tépett fa törzsé
ben, és akkor megállnák, ha tudnék  állni, és azt gondolnám, m ost elég, most bevé
gezhetem. De a felügyelő, szigorú öltözéke miatt, nem  gondolhatott bárm ire, ebben 
a ruhában, am it vfeelt, és aminek a leírásával nem  bajlódom, ebben nem  lehet bárm ire 
gondolni. Ez egy célratörő viselet, melynek értetlenül esnek rabjává a nők. Az eszté
tikai vagy milyen élvezet biztonságos félgyönyörű és félhülye bástyája ü lt velem szem
ben, és nem  volt semmi szaga, az órája sem ketyegett, m ert nem  volt órája, talán szán
déka szerint időtlenül élne ő is, csakhogy nincs hozzá mersze, és ebben hivatása is 
meggátolja. M indettől eltekintve valahogy mégis rokonszenvesnek tűnt, lehet, hogy 
hallgatásának tulajdonítottam megértő szándékát, különben bárm it elképzelhettem 
róla, és visszaidéztem vastag, érzéketlen ujjait, am int a főtt m arhahús mellett nyug
tatta, bár nyugalm át is leplezhette, az ilyen emberek bárm ire, m árm int bárm ire ké
pesek, hogy elérjék céljukat. Most talán azt gondolta, hallgatása a legcélravezetőbb, 
majd akkor én töröm  meg elsőnek a  csendet, gondolhatta, hogy m inden erőszak nél
kül vallomást teszek, de nem volt m it bevallanom, m ert nem  tettem  olyat, amiért bűn 
tudat gyötörne, így hát nem  m ondott csődöt az idegrendszerem , talán m ár nem  is 
volt idegrendszerem , csak egy egészen kevés, amennyit elegendőnek tartottam  ehhez 
az élethez, a másikon m eg nem  gondolkodtam, esetleg akkor bosszankodnék, hogy 
ilyen kevés m aradt belőlem, vagy talán a jelen  helyzetben ez is túlzásnak bizonyulna, 
m indenesetre nem  akartam  mást, m int ami van, m int amit ebben a  nyom orult kis 
életben megkockáztathatok, de ez semmiféle bizonytalanságot nem  takar, inkább va
lami előérzet, ahogyan éjszaka botorkál az ember, ugyanakkor m inden koppanásban 
felismeri az elgázolt tárgyat, hát ennyire véleüenül. A felügyelő szép lassan felállt, ez
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tényleg tud  valamit, gondoltam, és azt mondta: A holttestet elszállítottuk, magának 
ne legyen vele gondja, holnap m ég találkozunk. Soha többé nem  láttam, és azt sem 
értettem , hogy miféle holttestről beszél, bár a halottkém és a  boncmester párbeszédé
ből kiszűrtem egy-két szót, ami óvatosságra inthetett: „Öt óra harm inc perckor tör
tén t”.... valaki közvetlen közelről”... „szegény em ber m ár sírni sem tu d ”... „nem szen
vedett”. Mindezt kétségkívül hallottam, de azt sem hiszem, hogy valami baj történt 
volna a  látásommal az utóbbi időben, és azt sem, hogy egyáltalán valami baj történt 
volna. Arról tudnék, és a felügyelő is elm ondta volna részletesen, ha m ást nem  is, a 
feltevéseit m inden bizonnyal. Ahogy távozott, megittam egy pohár vizet, m ár rég  ki
száradt a  szám, pedig a leves, m ég h a  melegen is, biztosan jó t tett volna. Akkor óvat
lanul kinéztem az ablakon, de m ég m indig csak a  vak sötétséget láthattam, ha lehet 
ezt egyáltalán látni, és nem  értettem , hiszen az im ént még olyan biztos voltam benne, 
hogy hajnalodik, hogy az ég egyhangú szürkesége fogad majd, és nem  kell párhu
zamba állítanom a  sötétséget azzal a rém ülettel, mely a  felügyelő távozása u tán  nyom
ban elfogott.

FORRADALOM

Egyszer eljön az idő, és föl kell rakni a polcot. Nagy levegőt veszek, belefúrok a falba. 
Két pingvin néz hátulról, mumusok, fejük félrebiccen, uszonyaik mellük előtt össze
fonva. A léceket tapogatom. Azt mondják, állj. Megállók, el akarok rohanni, fúróval 
a  kézben. Ötlet: beletúrok az egyik pingvinbe. Nem  visz rá  a lélek, gyenge vagyok. 
Helyzet: kinézek az ablakon, látok, amit látok. Zöldellő meggyfabokor, káposztalepke, 
kutya, hamis, most nem  hamis. Rendezni kell az ügyet, szólok, hogy m enjenek ki. Csak 
a  levegő mozog. Kinézek az ablakon: a  meggyfabokor ráhajlik a  kutyára, a szél földhöz 
vágja a  káposztalepkét. A szoba is üres, árnyak a bedöglött falon. Leülök a pingvinek 
elé, belefürok a padlóba, fogaim zizegnek, kihúzom a fúrót, megnyalom az orrom . 
Szomjúság gyötör, akarnék vizet, a pingvinek alszanak. Hagyom a  polcot, osonok az 
ajtó felé, nem  hiszek Istenben, így születtem, kint vagyok. Az ég derűs, vizelnem kell. 
Jó , akkor. Fel akarok mászni a hegyre, látom a hegyet. Fától fáig megyek, fúró a ke
zemben, faházhoz közeledek. A faház előtt kopasz öreg  ül, súlyos kezével hamisan he
gedül. Szájába füvet tömök. Iszonyúan rosszul játszik, belefúrnék, nincs áram , elme
gyek, a  polcra gondolok. Hány kiló lehet? Mit kibír egy fal. Lehet rá  rajzolni, színessel 
is. A krétákat valahol elszórtam, de  van szén a  szenesben, visszarohanok, fölgyújtom 
a  szenest. Füst lepi az eget, belefurnék, rátenném  a polcot. A szenes szénné égett, lát
tam napokig, a  pingvin húsa keserű, a  bölényé alattomos, nem  halok bele, a bölényt 
választom, kekszet török hozzá, hol vagyok.
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MOSOM KEBLEIMET!

Most mosom őket. A combomig érő három lábú duci kanapén ring  a  faszappan. Tavaly 
egy fürge léghuzat leszédített a létráról, három  foka m aradt, három  fog. Egy hideg 
téli éjszaka beleszúrtam ujjamba a gombostűt. Felszisszentem: Sz! Felgyújtottam a vil
lanyt, készakarva, először gyufát kerestem, a gyufák közt hasalt a tű. Felszisszentem: 
Sz! A boltban vettem a szappant. A vizet simán kiengedtem a csapból, rendes téli csap. 
Pezsgőt bontottam , langyos szappanos vízzel lemostam a címkét. Három  szóval jelle
mezhetném ezt az éjszakát: direkt csináltam mindent. A fogpaszta puszta látványa simo
gatott, hogy megadatik az esély m inden bizonytalan ápolására. Ámulatba ejt egy bi
zonyos fokon túl. Először kivettem a  dobozból a szappant, kölcsön akarták kérni, de 
nem, először mégis a dobozt bontottam  ki, foggal s karommal, az alkarommal. Valami 
masszát kéne kavarni, gondoltam. Hányszor akartam  m ár masszát kavarni, gondol
tam, de csak püréig ju th a t az em ber ennyi gonosz és megátalkodott masszakeverő kö
zött. Habról m ár álmodni se m ertem . Azt beszélik errefelé, hogy néhány dobozos hab 
érkezett a közeli presszókba. Fentem a fogam, hogy majd lecsapok valamelyikre. Arra 
gondoltam, hogy hanyagul odalépek a pulthoz, m intha csak valami használhatadan 
löttyöt kérnék, és azt m ondom: adj habot'. De m ondani m indent lehet, szemem akkor 
is csillogott volna. Aztán hirtelen felkaptam egy napszemüveget, és rákönyököltem a 
pultra. Nincs hab, m ondta a presszós. Hogyhogy nincs, csodálkoztam. Akkor vettem 
a pezsgőt. A szappant m ár napokkal előtte. Nem hiszem, hogy jó  szemmel nézik majd 
az üvegmosóban a címkéden pezsgősüveget. De lehet, hogy vissza se váltják. Az egyik
nek ilyen a nyaka, a másiknak m eg másmilyen, nyak nélküli nincsen, vagyis van, de 
abban befőttet vagy rom lott m ustárt árulnak. Színes filceket találtam a fiókban, ö t da
rabot, régi jó  öreg  filceim. Kiszáradtak már. Ezt onnan tudom , hogy m ind kipróbál
tam, és egyik se fogott. M ikor megszáradt a pezsgősüveg címkéje, fehér oldalára for
dítottam, és végighúztam rajta a sárga filcet, nem  fogott, majd a zöldet, a kéket, a fe
ketét, legvégül a pirosat. Annak m ég volt valami nyoma, de satírozni m ár egyáltalán 
nem  lehetett vele. Ezt a  készletet is megette a  fene, gondoltam.

Az uszodában fürdődresszt béreltem , m ert eredetileg úgy indultam  el otthonról, hogy 
eszembe se volt az uszoda, csak m ikor elhaladtam a bejárat előtt, zsebemben az ötszínű, 
kiszáradt filckészlettel, hogy keresek majd valami alkalmas helyet, ahol eldobhatom, 
akkor figyeltem fel a bejáraton kiáramló üdítően párás levegőre. Jó l állt rajtam  a fur- 
dődressz, m ár rég akartam  ilyet, de azt m ondták, nem eladó, csupán bérlendő. Hát 
jó , addig is jó l nézek ki benne, addig is azt hiszik, hogy az enyém, hogy hosszas latol
gatás és fontolgatás u tán  mégis úgy döntöttem , hogy ez éppen megfelel alakomnak, 
hogy a neonok fényét visszatükröző, áttetsző üveglapra simított nyolc darab fürdő- 
dressz közül ez ejtett leginkább ámulatba. Ki tudja. Kis rossz érzés émelyített, mikor 
a ruhatárba felvették a  nadrágom , az ingem és a cipőm. Figyeltem, hogy ki ne csússzék 
a filctollkészlet az amúgy is laza, bő nadrágzsebből. M ár három  éve megvan ez a nad
rág, és m ég semmit sem veszítettem el a  zsebéből. És pont a filctollkészletnek kellene 
m egtörnie ezt a bámulatos sorozatot? Tényleg nagyon bő zsebe szinte fityegett. Tavaly 
volt egy rossz hónapom . Nem bírtam  az ízeket, a  színeket se, se a  szagokat, nem fértem
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a bőrömben az indulattól egy hónapon keresztül. Akkor tágult ki ilyen nagy, megle
pően nagy mértékben. Ökölbe szorult a kezem a zsebemben, egy hónapon át róttam 
így az utcákat. Most nem  fenyeget ez a veszély. M ár a lábmosóvízben álltam, mikor 
egyszeriben visszafordultam, és tíz forint fejében külön őrizetet kértem  filctollkészle- 
temnek. A langyos s mégis hűvös víz jólesett. Nyugodtan tem pózhattam  egyik hul
lám törő perem től a  másikig. A m edence hosszában is úszhattam volna, de jobban sze
rettem  keresztbe, így nem  kellett attól tartanom , hogy ha elfáradok, akárki is számon 
kérheti tőlem, hogy hány hosszt úsztam. Nedves váltamat megemelve csak ennyit fe
lelhettem: nem tudom, keresztbe úsztam. Néhányszor víz alatt is megtettem  a távot. Ki
nyitottam a szemem, m indenütt csend vagy halk kortyolás, a medence üde, kék la
pocskái pontosan illeszkedtek egymáshoz. Kiszálltam a vízből, visszakaptam ruháim at. 
Egy darabig figyeltem a  ruhatáros szemét, hogy akar-e valamit adni a nadrágon, cipőn 
és ingen kívül. De nem. Visszaadtam a nedves fürdődresszt. Cserébe otthagytam nekik 
a  kiszáradt filctollkészletet.

O tthon, mikor nem  hallottam neszt egyfelől se, felmásztam a  létrára, és kinéztem az 
ablakon. Az eget nem  lehetett látni, a fák törzsét csak, a  kendőbe bugyolált ismereden 
sétálókat. Talán tejet visznek a fonott kosárban, sőt holtbiztos, hogy tejet. Ilyenkor 
megy mindenki tejért. Nem panaszkodhatnak, elég jó  az ellátás tejből. H a rápillanta
nak a durván fóliának nevezhető zacskóra, a pontos dátum  m indenkit biztosít afelől, 
hogy nem  zsákbamacskát vásárol. O tthon ráhajtja fejét a derék hímzéssel díszített pár
nára, ujjait a  bögre fülébe szorítja, a bögre frissen tisztított szőnyegen pihen, aztán 
iszik a tejből. Most emlékszem csak, akkor is a létrán ültem, és a  bőséges tejáradatból 
hazasétáló, pongyolán fogalmazó járókelőket figyeltem, m ikor hirtelen csengetés tán
torított meg a létra tetején. Szabad, kiáltottam. Fájt ez a  beképzelt vagy inkább maga
biztos hang, hogy ezt kiáltottam: szabadi Nem  tehettem  egyebet, a létra nagyon magas 
volt, onnan  csak a kiáltást érteni. Kitárult az ajtó, s az óriási léghuzatban megbillent 
létra tetejéről rázuhantam a dud  kanapén ringó faszappanra. Ebéd előtt nem  keltem fel.

BAGLYOK HÖLGYEK ALANTAS ESZMÉK

Nincs ki a történelem m ind a négy kereke. Alegközelebbi m űhely pedig  két óra járásra 
van: az oroszlán szája sötétben. Némelyek meghódítására egy farm ozdulat elég, meg- 
farolunk, és a csigavér fölkúszik a fejekbe, kidugja szarvait, kidugja, és meghúzza a 
ravaszt. A rókát.

H a százszor élnék a földön, akkor se szednék pipacsot. Mindvégig egy távoli hegyet 
néznék, ködben, lusta koszpárán át. O tt élnének a törpék, és vajas kenyeret osztaná
nak a  rolleres kisfiúknak. A zsebemben m indig lenne gomb, hogy bárm ikor beállhas
sak a gombfocicsapatba. Rejtőzve öbölben, lusta hullámok két fehér dom bomon. Ma
karónit csak ritkán főznék, de ilyenkor bedobnám  magam, m int egy kutyát a hídról.
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A hidakon ezer vasút hágna a fenyves bűvös közibe, ott, hol csupasz kéjben tobozok, 
törékeny papír, dobozok. M ert másról nem  is akarnék tudni, csak rólad, ahogy ponyva 
farm on a sűdőket hergeled: koca-koca! Vadul ütne az én  szívem, keményen, m int egy 
bokszoló homloka. Toronyiránt szeretnélek, ahogyan Isten ejt rabul, színes, tökös csa
logányt. M indig a patak m entén járnék , m osnám  a lábamat, és a  szememben olyan 
szeretet ülne, m int egy pici alma, szótlanul, permetezve. Nagyapa kertjében közösen 
ragyogna a nap meg a hold, és rézgálic vipera színe a leveleken, a szalmakalap sárgán, 
forrón zuhanva a  porba, egy magas cseresznyésről. Fürödnék a tünde fényben (tünde 
aludna, és a  bugyiban lenne a keze), a testem olyan barna  lenne, m int az andk és m o
dern , m int a goethe könyve. Ám nem  lennék romantikus, tudnám , hogy a  szívem egé
szen hideg, egészen egész, tudnám , hogy így is elég vagyok ehhez, ahhoz a kopasz 
korrekt nőhöz, ki aléltan hever a lila dolmányon.

Aztán hogy akkor írnék-e szépeket, a történelem  kurvaságárul, azt nem  tudom, de 
szeretném a  gesztenyepürét. A tankokat m eg rakettákat olyan múzeumba vinném, 
ahol nincsen világítás, és kitenném  a táblát: ki itt belépsz, haggyá fö l, haggyáföl, cueus. 
De hát messzire kalandozék az én  drága cseszlovák golyóstoliam. Az ébentől keletre. 
Nem akarom, hogy megérintsd az égiszem, így is akkora a  nimbuszom.

Egy akkora könyvet fogok írni, m int egy szekrény. Aztán rátok zárom. A vállfák 
molyosan suhognak, akár baglyok huhognak, szétkenem a tengeren. Ó, kedves m e
taforák. O, ti csupasz öreg hársak, hányszor estem rólatok nagyot. Hányszor fogtam 
nyulat, és hányszor a fejemet, mit ád az ég: szemmel, füllel, hajasat meg viliódzó nyel
vet, rezegőset, m int a  léc. A halakat számolom az akváriumban. A halálra gondolok, 
hogy; kettő, három , sok. M ondván az ész kicsiny konga. Potyognak rá  a színes dísz
halak. Egy pikkelyt teszek oda, m ert erősen vérezek. Örökké a szívemet lövik szét. Azt 
hihetné az ember, hogy m inden puskán távcső van. Pedig csak elfelejtem befejezni a 
m ondatot

Szabadon akarok élni, szabadon, m int egy kitöm ött kolibri.
Igen, a történések pontosan arra  jók, hogy megmutassák, mit jelentenek a törté

nések. H a alagutat fúrok, akkor tudom, hogy alagutat fúrok. Ha egeret üldözök, ak
kor tudom , hogy egeret üldözök. H a pipacsot nem  szedek, akkor tudom , hogy pipa
csot nem  szedek. De ha beszélek, akkor mi van? A nyelv az nem  történik?

És a  bölcs írók azt m ondják ilyenkor, hogy a  keresztet viszik, no jó , azt. De minek 
azt így? Az enyém úgyis hungarocellből van. Am ha mégis súlyos lenne, hívnék egy 
tehertaxit. Tehát most m ár m odernek vagyunk. De azért mégiscsak szenvedünk.

Vannak a poros reggelek, ugyan m ár elégszer megállítanak, nézetik magukat, pö- 
rögnek-forognak, rázzák a po rt m agukról, riszálják a fényeket, és akkor m ondjuk: na 
jó , na jó , de mi lesz, ha  nem  leszünk meg reggel.

Ütésre tüzet fog a kazal. Varázslat. Otthagytam  a keszkenőmet. Keszkenőmbe a 
szenvicset. A szenvicsbe a  harapást. A harapásba babám rúzsát. A rúzsa körül babám 
ajakát.

Az időbül nincsen menekedés. A kéziratot ganyék közt leled. Hiába enged Isten 
egyre közelebb, azért m ég m indig nincs sehol. A távolságot, m int üveggolyót. Elha
gyod. És ez a nincstelenség profán vág. A fogaidat a porból emeled. Az Ápádnak és a 
Fiadnak. A Szentlélek pedig a bíborok közt kavarog, kiépített ösvényen, külön erre  a 
célra.

Az ember, így általánosan, eltűnik a végtelen óceánban, m int egy beejtett kődarab, 
olyan csobbanással, olyan direkt!
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A Nagyasszony pályája során sok vért vesztett. Először farkasok tám adtak rá, alat- 
tomban. Aztán a kabátja repedt szét, és használhatatlanná vált a teste. Ügyet sem vetett 
a  maréknyi férfiakra. Lesütötte szemét a fölüljárón, aztán letért jobbra, és málnaízű 
habot vett. Bedörzsölte arcába, karjába, farjába, m indenhova is ju to tt. Végül, mert 
végül is, az úttörőcsapat is jóllakott belőle.

Az abszolút félelem akkor képzelhető el, mikor m indenki fél. A Nagyasszony pedig 
lehunyta kék pilláit -  az áldozat szomorúan tekint a jövőbe. Kék pillái alatt o tt volt az 
egész világ története. Szokadan volta  csönd, a  csontok reccsenését sem hallani. Olyan 
nagy itt m inden, hogy egyedül nem  férek el benne. Tegyél mellém valakit, hátha lesz 
nála gyufa, ebben reménykedem, hogy felgyújtja az ingemet. Világégés!

Möszijő, legyen hálás, am iért nem  döftem át rózsaszín méllyé csúcsát. Legott meg
m ondtam  volna, hogy szeretem, hogy tervem van magával. Két puha dzsúz közt a 
nedves ajkamat lelte volna, halálát lelte volna, bennem. Adta volna, hogy így legyen. 
Ám nem!

Mikor a  Nagyasszony felnyitotta, m ár nem  volt benne semmi, üresen lobogott a 
blúza, a  mell nem  játékszer, ékszer, szer. A világ története, m int m inden történet, kez
dődött valahogy. Két hatalmas emlő lengett az égen. És. És eleredt az eső. A bordákon, 
m int fuvolán, különös ujjak játszottak. Es. És a szél erősen rázta a harangokat. Először 
Isten já r t  a földön. Ezt „ti” el sem képzelhetitek. „Látta”, hogy a dús esőben hatalmassá 
nő tt a  fű. Szerette volna lekaszálni, de neki nem  volt ehhez megfelelő felszerelése. 
Ezért hát megterem tette az embert. Vele a halált és a nyírott pázsitot. Az emlők pedig 
leszálltak a földre, és kicsi hegyes templomok lettek belőlük, ahol ma a fiatal lányok 
tartó nélkül sétálgatnak, és m ár semmit sem tudnak Isten izgalmáról, a „teremtés” 
előtt.

Van úgy, hogy készakarva föltépem a sebet. Ilyenkor m inden sejtemben rád  ha
sonlítok. Es abban a  hideg darabban is, amit az ujjam közt tartok, m int egy végtelenül 
egyszerű tárgyesetet.

A kerubok közt metálkék rolleren utazom. Hajam szép, arcom hamvas, kezemben 
millió sok érzelem. Énvelem még sohasem játszottak angyalok.

A fordítónak itt könnyű dolga van, m ert magyarul írok.
Mikor helyzetbe hozom magam, sosem gondolok arra, hogy ebből m ég baj lehet. 

Inkább arra  figyelek, hogy a lábamon van a bogyó, és bogyó ide, bogyó oda, beteszem. 
H a m eg becsúsznak, óvatosan szedem fel a lábam, hátha  mégse csúsznak be, és akkor 
beteszem.

Emitt egy vadászgép tépte fel az egét. Piszokul ment. Nyomok sem m aradtak. Tyi- 
iiúúú. Aztán eltűnt. H a prózaíró volnék, akkor csak a rra  vágynék, hogy ilyen géppel: 
tyiiiúúú. A holdat venném célba, padlógázzal hagynám el a földet. Hogy aztán újra 
visszajöhessek. Hogy újra jó  közteték. Ezt csak úgy írom. Mer most nem jó. Annyiranem.

A puha évszakokban sűrűn já ro k  gyalog. Szeretem érezni, hogy a talpamhoz simul 
az éghajlat. Az ajtó m indenütt nyitva, bárhová bemehetek, kérni egy kardigánt. A lö
vészgödörben ez volt a rossz, a hideg, m eg hogy rá  se lehetett gyújtani, „m ert meglátja 
az ellenség”. -  Tűz a  cigarettaparazsakra! A hülyék meg pontosan céloztak -  o tt alud
tak mellettem, körletrend - ,  szitává lőtték a fejemet.

A trotilt a fogaim közé szorítottam, és m ondtam  „neki”, ha nem enged el, beleha
rapok. És persze a lány nem  jö tt el a randira.
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Születésnapom volt. Egy MZ-n száguldoztunk a fösvény ösvényeken. Megálltunk 
egy tisztáson. Kis szürke autó ringott a fű ölén. Sokáig néztük csöpögő benzintankkal, 
mikor is a Pista azt mondta: a comby a legjobb trabant.

H a ügyesen nézed az eget, megláthatod az apró repedéseket. Mit gondolsz, m ért 
vannak ezek? Na miért?

Soha többé nem  beszélek feltételes módban. Ez olyan, m intha semmit sem tudnék. 
Pedig csak huncutkodok.

Itt nem  lehet abbahagyni, nem  bírom a töredékeket, ez olyan, m intha (na tessék!) 
Rilke ülne a tenger partján, és rám  gondolna, mikor bajlódom az Archaikus torzó 
fordításával. M ondd, hogy is van ez? Szépen, jól, magyarul? Tudod mit? -  m ondja ő 
-  gyere el holnap, majd együtt megpróbáljuk. Lehet, hogy m ég én is átírom: kiszí
nezzük Isten filctollaival, és azt m ondjuk halkan, hogy: kész.

Határ Győző

AZONOSULÁSOK
to George Szirtes

majom majom majom majom 
be vagy a majomba zárva 

nekem is az a bajom bajom 
hogy e tudati én  ez árva 

én tudat abból kibújni nem 
tud akárhogy hántolja tolja 

m arad majom majom képiben 
szőre-bőre füle álla orra

ha ki m a pók halálig pók marad 
aki macskahal halálig tátog 

fonákján fel nem  vágod oldalad
-  hát még hogy o tt kibújhatnátok! 

ki hangya s hangyaságban megreked 
de a bolyból örömest kiválna 

hogy kétágon járn i emberebb
vagy m adárm ód kapna szárnyra —

kopog a szomszéd a koponyán: 
hej! kitinpáncél! nem  enged! 

kivetkőzhetnék jó  komám!
...metamorfózis kéne ennek!


