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Napfény a Portland
Place-en avagy Port
De Stael
Olyan sok szépet lehet írni, annyi igazat - s akkor még oly szeli
den, annyi bőséggel nem történt semmi. A teljes igazság lehet csak
a cél, annak ellentettjével is, lásd: ne ijedj meg irtóztató szövegektől,

hadd mondják csak a zenészek a kazetta szövegrészében, te a zenét
hallgatod, és a zenének madárszó is a része náluk, és vízcsobogás,
megállsz a Portland Place-en, hosszúkás tágassága üzletek híján
Dublin főútját idézi, egy szobor tövén leülsz, kazettát cserélsz, igen,
az előző is súlyos fém volt, nehéz metál, nehéz megállnod, hogy
most, annyi halál után, ne ezeket figyeld, vedd, amennyire teheted,
bár pénzedre nagyon kell vigyáznod, most, hogy a lóiroda is elha
gyott - a szesz után, a sült krumpli után, a művészeti könyvek
után, a cigaretta mellett, na, talán még jobban -, reményed sincs,
hogy bármit visszanyerj, kazettát cserélsz napfényben a Portland
Placen-en, süti ritkás koponyád, így mondod, ritkás koponyád a
nap, hogy a haj jó frissen kerüljön ősszel hamar megint kötött sap
ka alá, haha, és az előző banda, a zenészek, Life of Agony, így hívják
magukat, a Type Of Nothing-nak köszönetet mond a borítón, te épp
ezeket a Type-okat teszed be a valkíba, nem akarsz vakít mondani, a
vak Pipi néni miatt, szép madárcsicsergéses, hörgéses zene, szó se
lényeg benne, amit a szövegrészben mondanak e "tipusok", hogy
minden fehér embert meg kéne ölni, akkor lennének ők szabadok.
Sok mindent "mondunk", igaz?

Szobádba besüt a délutáni nap az udvar felől, akár egy Kava
fisz-versben, láttad is a házat, ahol Kavafisz lakott, írtad is ezt,
megfizethetetlen hotel, ősztől ez a szállodád is bezár, vége az 01
csóságnak, jössz-e Londonba egyhamar, kellene fényképezni még
.Dokumenteccs" kamarakiállitásodhoz, Dublint, Londont, végig
kellene járnod utaidat, hajnalok a St. Martin dolgok környékén,
Lane, templom, és Martin volt eredetileg Szpéró családneve. Ha
visszagondolsz arra az útra, melyet Szpéróval megtettél első déle
lőtt, ahogy hazavitted, igen, elszállhatott volna, ügyetlenül, nem
messze, csak épp az elérhetetlenbe... az volt a legrémesebb. Ami
történt, nem történt, mondod, te vállalod most "a durvát", köszö
netül annyi megmenekülésért, amiben "részed volt". Vagy mert
ezt akarja veled Célod, melyet nem ismersz, mert ő ismer téged.
A Madárkirályság ide plántált, legyen ennyi elég. "Pardon. Ma-
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dár", mondod, elnézést, nem egészen ember vagyok, erre most
jövök rá, mikor már az emberi dolgokat egészen megszerettem.
Na, nem mindent. Ahogy Beckett mondja: menj, igen, menj végig
újra hajnalban a Monmouth Streeten, a Koh Samui és aSpatz bu
tikok előtt, ahol majd rád alkonyodik, mert menj le megint este
is, menj a mozikhoz a Leicester Squarre, ahol a körhintát láttad,
mikor hétfőn hajnalban szétszedték, az az ember felszökkent, át
ölelte egy kakas vagy egy ló nyakát, a fej a kezében maradt, aha,
ez a dolga, szétszedik a figurákat, láthatta, gondosan ellenőrizte,

fog ez menni, egyelőre ő ment, a semmit tenni, majd egy óra
alatt összevágja, egy szál ló vagy kakas fejetlenül, a többi állat
fejjel: forgott tovább a körhinta, íme, az egyedi sors. Miért pont
ez a bábú, na, miért pont te, ha majd úgy adódik?

Galériád a Cork Streeten, Waddington, [oanna Miró, azért egy
gyors látogatás most is esedékes, de múltkor a De Staél kép nem
volt ott, istenem, De Staél, mily mediterrán könnyűség, puha szí
nek teljessége, igaz, véglegessége ragyogtatja a vásznait, és nem
is hinnéd, hogy az abszolútum igénye ennyire nem megy neki,
igen, így, nem megy, sokallja, amit csinálnia kell, tömérdek rende
lés, nagy véglegességet akar, abból festeni, csak és csak a festés,
igen, de a fej... a kakas vagy a ló feje... ez olyan történet... De
Staél nem bírja, hogy egyetlen fej is hiányozzék a körhintáról, a
családja, például, a felesége és a gyerekek, ők Párizsban vannak,
a téli Antibes kopár, a megrendelőjével veszekszik, aki hitt benne,
új fordulatáért - ah, Eliot! - letolja, álmatlanság... én: miért nem
szed altatót, na ja, miért víszketek minden este, az 57 kiló teszi?
a zsírtalansága? nem a cigi, elmegy a cigi, nincs pénzem London
ban cigire, ha a heavy metálra költők, nincs pénzem cigire se,
"költök", jó vicc, vettem egy Suicidal Tendencies-t és egy klasszi
kus Slayert és egy Corrosion of Conformityt, kész. De ezeket adni
tudom, átmásolva, zenekíséretként, úgynevezett esetjeimen, kiállí
tásmegnyitómon, mint a clochard, aki nem tudta azt adni, amit
tőle vártak volna, aminek hitték és tudták őt, ő azt amnéziája
okán nem tudta, hitte is, nem is, de mindent akart adni, hát kép
kivágásokat... leült a zenegéphez, hallgatta az operaáriákat, me
lyeket feleségével állítólag ő, egykor, hallgatom a Suicid. Tend.-et,
de jó szövegek, istenem, szemközt VIrginia Woolf képe étlapon,
Virginia Woolf's Bar, most mit mondjak? Menjek el hajnalban a
St. Martin környékére, még, a kis sikátorokba, mossák a járdát,
menjek el a mozik alkonyába, jöjjek haza.

Fülemet szó szerint leköti a valki fejhallgatója, elálló fülemet,
nagy orromat kéne valami személyi kis szaglómasinának kecse
sebbé tennie, á, oly mindegy, öreg vagyok, Eliot, és kész, és mit
akartam mondani még, aha, egy ilyen ajándék, clochard, én, a ze
néről, igen, ha a vókin a hangtompítót beállítom, s mindig így
hallgatom a zengést, olyan mindig, kezdettől, mintha kicsit süket
lennék, evidencia-mondásom: ha azonban eleinte teljes hangerő-
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vel hallgatom, akkor csak később érzem úgy, mintha kicsit süket
lennék, s akkor már nem kell lejjebb se venni, védelem se kell;
megyek a Portland Place felé a Regents Park felől, jó ég, végigjár
tam egy rémes út felét, a Times-ban olvastam, gyönyörű színes
képekkel volt a cikk, a múlt héten két színesbőrű, ázsiaiak, késsel
elkaptak egy ázsiai nőt, egy anyát, titkárnőt, ment a férjével talál
kozni egy metróállomáshoz, délután ötkor, fényes délután, tele
fonált riadtan egy kollégájának, követik, de a fülkéböl kilépvén
oldalának vágták a kést, kísérték, közrefogva, elborzadtam ma,
hát emberek tucatja látta, autókból látták, egy lassú, hosszú ki
végzés volt, bevitték a parkba, jó isten, egy kilométernyit mene
teltek vele, ott megerőszakolták, összeszurkálták késsel, kirabol
ták, eszméletlenre verték, este tízkor támogatta oda valaki egy
rendőri hely - falához, s ott is hagyta, itt semmi olyan nincs,
hogy minden ázsiai meg akar ölni minden ázsiait, itt semmi
sincs, itt a napfény van, a virágok tündökölnek, anyák tolják gye
rekeiket, ragyog a nyár a júniusi hidegek után, holnaptól Ascot,
én már nem nézem, nem lépek Bloom úr nyomdokaiba az idén,
többé nem hallgatom a "gyilkos" és "öngyilkos" ártatlan és nem
ártatlan zenéket, süt a nap.

VASADI PÉTER Szavak ideje, tere
Van olyan óra, melynek
percegését alig hallani.
Mintha bennünk tiktakolna.
Csöngése hajnali

szavakba fordul;
igékáltal megméretünk.
Mélyben, magasban.
Igazi nevünk

betain a sejtés fodrozódik
mint sivataghomok;
alatta forrás rejlik, meg
reves kövekkel városromok.
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