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A sátáni aranykor vége

New Gold Dream
And the world goes hot
And the dties take
And the beat goes crashing
AliaIong the way

Arany betűk helyett sárgarépa, öröknek hitt főzelék. Cserepek billentyúirőlpe
reg az eső. Arva marad a papíron a sor. Hiányzik a történet folytatása, elmegy
mellettem, tobzódik a hátam mögött, befejezi önmagát, kinyitja helyettem a
könyvet, vértelen szája motyog valamit, mint aki elalvás előtt imádkozik, bele
kékül lassan a feledésbe. A történetek sorsa, hogy örökké késsenek, mint az
aranykor, melyhez nem kell nagy levegőt venni, most nem kell vaskos kötete
kért nyúlni, viszonylag kis terület zárt körű magánya feszül a határok között.
Hat leütött betű helyén csobban a kép, telik a veder hónapokkal, egyre véko
nyabb lesz a szál, a pók egyre lejjebb ereszkedik, mintha megsejtene valamit a
fémzöldek érkezéséről. A gyöngéd befonást kitervelni sem lehetne szebben. Ro
tyogott valami katlannyi hévvel, dehogy aranykora volt ez megannyi beszéd
nek, csak alkímiája a várakozásnak, a csillagos égnek. Távoli fényességek húztak
el mellettem. Ime hát, itt vagyok. Miért másokról beszéljek? Kívülreked a rozsda
az üvegen. Zsibvásár van éppen odakint. Venném, ha kémék a pénzem: ara
nyam sötétlik vörösen..Mellettem városnyi népek sem lesznek társak. "Az erő

szak nagy műveit, legyen az szerelmi vagy hatalmi erőszak,egyre megy, mindig
ki kell tervelni és végre kell hajtani." Es ahogy sorolják mögöttem, előttem,

kívülem, nélkülem, odalent, odafent, mennyi elhárított győzelem lebeg a moslék
fe1színén kocsonyásan, véresen. Sértett menekülők ülnek körben. Megint hadak
vonulnak. Kisebbségból átved1eni bármi mássá lehetetlen. Addig nyomom a
hasát, míg kiköpi magát. Kezelési költség címén viszik a sárgarépát. Plattyan,
olyan lágya tojás, sárgán ömlik a vécébe, mint a napsugár. "Egyszer csak a szája
elé kapja a kezét, és kirohan a mellékhelyiségbe. Aki onnan visszajön, az már
egy másik ember lesz, kényes fajta, mint a ló: csak tiszta vödörból iszik." Az
aranya metafizika megtévesztő színe: sör és vizelet, szétosztottam, ami másokra
tartozott. Nem minden sárga, ami fénylik. Menekül a tócsából a légy, a pók csak
nézi türelmesen. A papírszaIvétán kiütköztek a foltok, amint magába itta a ned
vet. Odakint a lepedön a csíptetók lettek a billentyűzet, hajnal hasad dallamára,
vagyunk néhányan még, akik az optimisták érájában születtünk. Vödörben tel
nek a hoInapok, neoista idők jönnek. Megborzong a vízen a kép, a plakát betúi
ból hullámok lesznek, nagyon káromkodik, aki a sárga pocsolyába lép. Akvári
umban élünk, hasunkon csillognak a pikkelyek. Odafenn, a parton csak azok
eregetik elénk a gilisztákat, akiknek szabad. Csak annak szabad mindent, aki
horgász. Volna bár folyó, mely független tengerig visz. Mert voltunk bálnányi
hosszan el sem kötelezettek, Ifa vízen ladikok, révészek s halászok tették a dol
gukat; a kikötött csónakokat ráérősen mosták, a kifogott halakat komótosan
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rakták dézsába, vergódtek a halak, hálójukat foldozták a halászok, a zsákmányt
válogatták, emberemlékezet óta így; éltek a halak, a farkuk tőlük függetlenül
csapdosott, dobálták a testüket, ugráltak fel, a halászok hagyták, a zsákmánynak
joga ez". Közben mi csak előre mentünk, voltunk hidak a romlás vizén, s ha
összefüggőpartokmessze csúsztak, kevesen lettünk a foltozáshoz, kisebbségben
maradtunk a vitorlavásznat alkotókkal szemben, nekik most is szél jár, külön
böző irányú orkán és fuvallat, mindenféle táj heggyel, völggyel, ahol bármilyen
mély a gyökerünk, csak vendégek leszünk. Ahogyan mindenki érkezett, csak az
emlékezet szab határt ma, és korlátolt régente kevesebbséget és többséget, hogy
jobban szétnézzen: nem látott egyebet, csak eldobott gyufaként füstölgő tornyo
kat. "Hegytetóről.leeresztett fák rohantak, tornyok és bástyák egymás mellett,
elszáradt mohától fekete sziklaházak, emberi fecskefészkek, temetői tuják, vala
hol legfölül füstöt okádó kereszt, mint a legyőzhetetlen industria újmódi képe.
Roppant szerpentinek kanyarogtak törmelékben", mintha soha többé nem akar
nának a tenger felé vinni. A vitorlák mégsem aranykor felé vittek. Kivágott
közepű zászlók lengik be a kontinens közepét. aranyhalak szállnak a kivirágzott
fenekű égen.

VASADI PÉTER

Látni téged a fúben

Ahogy ott ülsz a tizenkettővel a sárga pillangó-virág, a bordókelyhű kökörcsin
és a kakasláb közt a mezőn, barnán, azt szerettem volna látni. Ahogy fekete
hajadat hátrasimítottad.

Hosszúujjú kezeid lazán fölemelve gyógyították a piszkos gyolcsba tekert
beteget, és jól bántak a fúrésszel, gyaluval, a szekercével. Ha sújtani kellett,
sújtottál. Ha életet áramoItatni a megszállottba, csuklóját szorítottad. Aligha
kaphattak rajta téged azon, hogy elsőnek tolakodtál a birkapörkölttel rotyogó
üsthöz, vedelted volna a körteszeszt. s vágtad volna zsebre a külön aranyat;
miért is nem tőled tanulunk?

Hol látni ma oly szempárt, mely csak a.beszélöre figyel, hogy rebbenne, anél
kül? Melyben ég szelíden a kiábrándíthatatlan bizalom? Voltak késéles monda
taid. Kivillantak a csöndból s elvágták az alattomos szócséplést. Téged látni
saruban, törökülésben, ahogy, míg beszélsz tieidhez, szétnézellassan a tájban, s
míg tépsz a lepényból, számba veszed a kopár sziklavonulat csúcsait, a víz vájta
horhosokat, a köpenyt lebbentő szél útját, az apostoli arcok különös szótlansá
gát. Hányszor süllyedt imádságba a töprengésük, bár elméjük erdőiben nyüszí
tettek a kétkedés farkaskutyái. Igy borult rátok az alkonyarőzsetűz mellett
abban az eleven, darabos, visszaeső,veszélyes szisszenésekkel szaggatott s bol
dog valóságban, mely a titkaitól egyre súlyosodott.
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