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Három

Jelenések

Egy éjszaka (nemrég, péntekről szombatra virradóra) arra ébredtem, hogy ket
ten ülnek az ágyam szélén és fogják a kezemet. Nem láttam őket, és nem is
hallottam semmit - ezért nehéz elbeszélni. Egyszeruen ott voltak, s ez részint
megnyugtatott, részint megrémített. Megnyugtatott, mert ehhez a tényhez ké
pest jelentéktelenné zsugorodott rninden, s megrémített, mert a látogatás készü
letlenül ért. Arra gondoltam: mi a csuda! Vagy szép lassan kiválasztódtam, vagy
hirtelen megőrültem. Sőt: esetleg éppen ebbe a tisztességbe őrültem bele. Nem
tudhatjuk. hogy odaát is van-e működés közben hibaszázalék. ,

Elég volt ennyi, és már el is tűntek. A tenyerem kihúlt. Eles fájdalmat
éreztem; mintha egy betokosodott tűt húztak volna ki a szívemből. Mit
mondjak? Kellett is ez, meg nem is. S érdekes: aki balkéz felől távozott, nem
hiányzott annyira, mint aki jobbkézről hagyott el. Mintha az egyiket gyáván
elhessentettem volna, s a másikat inkább hősködve kívánnám követni. De ők

- távoztukkal ezt világosan a tudtomra adták - nem járnak külön-külön,
Először ezt felismerni, aztán Azt megpillantani; valami ilyet hagytak hátra.

Magamra maradtam hát megint, s a hiány ordítani kezdett. Kiáltottam hát
én is. Derékszögbe ugrott a testem. Automatikusan rátaláltam az éjjelilámpa
~~~. .

Jóemberem hozott egy pohár vizet. MegtöröIte a homlomokat apizsamája
ujjával.

Van az úgy, hogy azt álmodjuk, már ébren vagyunk, miközben javában
alszunk még.

Már napvilágnál: azóta viszont tudom, az egyik mögöttem, a másik előt

tem, én meg középen a tollal. Beszorított helyzet; ideális prés-állapot. Figye
lek: mintha ezt-azt diktálnának. Beszélgetek: mintha felelnének. írok: mintha
beleolvasnának.

Nincs ebben semmi titokzatos. Nagyon is hétköznapi játszódás, csak az
e1csépelten én-nek nevezett bizonyos szereplö most az átlagosnál talán vala
micskével éberebb. Vagy csak nagyravágyóbb. A különbség a hatásban van.
Ha a szándék tisztátalan vagy tisztázatlan: a históriából egykettőre hisztéria
lesz. Az írás hozzávadul a pillanatnyi korhoz - ahelyett, hogy megfékezné
azt, legalább,egy pillanatra.

Jelentések

"Úgy kellett, úgy kellett,
káposztába hús kellett!"

. A mondóka, a friss káröröm gyermekségünktől végigkísér. Felhangzik
minden kudarcnál. A makacs akarást követő lehangolódásban. Az önhittség
nek minősítettmagas igények kíelégíthetetlenségekor.
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"Tejfoggal kőbe mért haraptá1?"
Persze, sem még tejfoggal, sem már műfoggal nem okos olyanra ráharapni,

amit eleve nem emberi fogyasztásra szántak, s így a legegészségesebb fogsor
is törvényszerűen beletörik. De nem is a k6rffl van szó, bátran állíthatom.
Valami légneműnél is könnyebbet kell itt megemésztve magunkban kő-sűlyossá

tenni. S valamit, a kőnél megkövültebbet kell itt magunkból feloldva tenni
légkönnyűvé.

A próféciák szinte kínálkoznak, ezért kell velük csínján bánni. A sztorik
pedig lényegében többnyire nem újak, és az ismételgetés unalmas.

Ami érdekel még, azt talán nem is szabad megírnom. De ami már nem
érdekel, azt biztosan nem érdemes.

TIzenöt évesen azt firkantottam egy naplóféle jegyzetfüzetbe: "Érzem, ha
marosan meg fogok halni." Milyen igazam volt! Csak megerősíthetem, ma
is. Nem puszta szenvelgés. A "hamarosan" jelenthet akár kilencven évet is,
e vonatkozásban majdnem mindegy: a létezés tér- és időbeli kor1átozott
ságának világos tudatát fejezi ki. Meg fogunk halni. S mert ez a bizonyosság
száz százalékos, az érzete mindig közeli annak, aki ezt folyton eszében tartja.
A számadás ezért sosem felesleges, de valószínűség sosem végső: Került-e, s
miféle hús a kotyvasztott káposztánkba?

BRASNYÓ ISTVÁN

Menedék

Kiürült a feny6k alja.
Összetap050tt hegyi agyag, cigarettavégek,
okkernál vörösebb látkép,
Mars bolygó talaja.
Hó jön rá, háború jön,
az ágak legyez6i megtartják a havat.
És lesznek farkasok,
és nem lesznek bárányok,
csak égi kulipintyó.
Olyan, mint ágyútűzben a toronysisak.
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