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HA TÁR GYÕ ZÕ

Álom le írá sok
„I Musici di Cremona”

„I Musici di Cremona” – ilyen né ven is me rik vi lág szer te a hí res együt test. Ki zá ró-
lag fé lig el fe lej tett preklasszikusokat ás nak elõ, Cavallit, Corellit, Porporát – Albinonit, 
Bononcinit, és azo kat játs  szák. Mû sor fü ze te ik szá mot ad nak a ti zen két cso dá la tos 
hang szer rõl, ame lyek mind egyi ke va gyont ér: Stradivariuszok, Amatik, há rom száz 
éves brá csák, csel lók, nagy bõ gõk, mind egyik „szü le té si bi zo nyít ván  nyal”, fény kép pel 
hi te le sít ve. Ed di gi tu laj do no sa ik lis tá ja, ré gi ár ve ré sek egy ko rú ka ta ló gu sai; kommersz 
di csé rõ him nu szok ar ról, hogy „már ak kor” e cremonai re mek lé sek mi lyen me sés ára kon 
cse rél tek gaz dát.

Ki nek jut na eszé be – ki nek az agya-tõ gyé bõl le het ki fej ni ezt az ol tá ri-va gány öt le-
tet?! Csak ilyen hét szer-dör zsöl tek nek si ke rül het: a be tö rõ ban da szem fény vesz tõ hu szár-
csín  nyel, a re pü lõ té ren. Ki cse ré li a to ko kat és el ra bol ja a hang szer tá rat.

El kép zel hetõ, mi cso da halálravált kép pel nyi to gat ták a mu zsi ku sok és me red tek az 
ugyan olyan, de üres, ide gen to kok ra.

A sze ren csét len pá ri zsi kon cert, „köl csön”-hang sze re ken. A ki ra bolt mû vé szek irán ti 
or szá gos rész vét eny hí ti a ku dar cot. Az új ság le pe dõk el sõ ol da lán AZ ÉV SZÁ ZAD LEG-
LÁT VÁ NYO SABB RAB LÁ SA; ki tû zött „vér dí jak”, nem zet kö zi rend õr haj sza a be tö rõk 
kézrekerítésére, de ahogy az már de rigueur len ni szo kott – se hol sem mi nyom.

Az õrü le te sen si ke res bu li után a ban da má so dik mes ter fo gá sa: GUNANARANDUNGE 
hát só-po li né zi ai szi get re me ne kí tik a hang szer tá rat (ki sej te né, hogy ott van?). De nincs 
az a si ker, ami nek ne len ne há tul ütõ je. Az üres szi ge ten ti zen két benn szü lött lé zeng; 
„lá nyok”, „bár” nu ku, „fél ka rú ban di ta” nu ku, „ka ja, pia” nu ku, szó ra koz ni nem le het.

Most mal moz za nak a hü velyk uj juk kal? Med dig?
A pízanglevelekkel el ál cá zott ócs ka bip lán gép al kat ré szei el tü ne dez nek, szét mász-

nak. A ti zen két hang szert el ad ni le he tet len, az ár ve ré si szak ér tõk min dent tud ná nak 
ró luk és azon nal fel is mer nék: a kö rö zés re a ször fö lõ mil li ók fel fi gyel tek – a hang sze rek 
le írá sa fény ké pes tül raj ta van a vi lág há lón.

A ban da ve zér (nyug dí jas pi ló ta és ze ne bo lond, aki nek a Nagy Ka land az öt le te volt) 
rá döb ben, hogy a hang sze re ket ját szat ni kell, más kü lön ben az ál lás ban be re ked nek 
– tönk re men nek. A nagy ka land két ség beesett utó gon do la ta: el ra bol ják az „I MUSICI 
DI CREMONA” kon cert mes te rét és egész nap fû ré szel te tik ve le a cso da he ge dû ket.

Az idõs úr ne he zen bír ja a 18 órás ro bo tot, már tel jes re per to ár ját het ven hét szer vé gig-
ját szot ta és sír va pa na szol ja, hogy csel lóz ni, nagy bõ gõz ni ha meg nyúz zák se tud. Nincs 
más hát ra: oda ra bol ják GUNANARANDUNGE szi ge té re az egész il luszt ris együt test és 
at tól kezd ve mind a ti zen ket tõ nyírettyûzi – ki-ki a ma ga hang sze rén: Cavallit, Corellit, 
Porporát – Bononcinit, Albinonit…

Vég ki fej let:
preklasszikusok dö gi vel, hang ver seny hang ver seny után, ro gyá sig-sza ka dá sig a tró pu so-

kon, a bé kés-har sá nyan ri ká cso ló, pa ra di cso mi dzsun gel ben (óri ás, röp kö dõ bõ gõ maj mok-
kal te le) „Men  nyei Han gok” az er re-ar ra lus tál ko dó, unot tan ásí to zó rab ló ban da elõtt.

Csókolom’adta!
(„Fé ko mad ta! Ör dög ad ta! Csókolom’adta!” Kis tör té net a BRIC-A-BRAC bolt ról)

Liolla! Liolla el ra ga dó, szív rab ló tün dér volt: Ba ba tün dér. Nem tu dom, mi kor tér del-
tet te le és tet te ma gá é vá a szí ve met; hi szen én vi lág éle tem ben az óri ás  nõ ket kedveltem/
hajszoltam/majszoltam/szerettem, és õ, Liolla meg pa rá nyi volt. De for más (ha a for ma tö-
kélyt egy oda ve tett jel zõ vel el le het ne in téz ni), for más, és oly ter mé sze tes-köz vet len, mint-
ha köz vet le nül a ter mé szet vi lág ból röp pent vol na ide tu laj don hár tya szár nya in. Vol ta képp õ 
ma ga a ma ga ti zen hat évé vel tú lon túl fi a tal egy har min ca dik élet év ét ta po só öreg le gény hez; 
de hát ha be le nyug szik, hogy ag gas tyán a pár ja, õ meg egy har minc éves ag gas tyán ará ja.

Meg kell hagy ni, a ma má ja is va la mi-gyö nyö rû, fö löt tébb érett Hölgy volt.



6

– Csókolom’adta!…
Mert ha meg lát tam, ez volt az, ami ki sza ladt a szá mon, „Csókolom’adta!” és min dig

az zal tér tem be hoz zá juk, „Csókolom’adta a Nagy sá gos As  szony nak!” (igaz, an go lul); 
mert Estrella Lynx (ez volt az üz le ti ne ve), Estrella is sült-an gol volt, mint kö rü löt tem 
az egész Álomanglia.

A va dí tó-szép Estrella a ma ga telt ido ma i val kin cses mû kincs ke res ke dé sé ben tró nolt 
a Pa lo ta so ron. No nem, nem övé volt a leg na gyobb a ré gi ség-áru há zak kö zött. Az övé 
csak be ékel ve, pol gá ri mé re tû ká pol nács ka volt a ré gi ség temp lo mok Via Sacráján, mint 
ami nek empórája sincs és csak föld szin tes; de vá lo ga tott csu da-mû tár gyak so ra koz tak 
a ki ra ka tá ban és a ki ra ka ta mö gött, nem be szél ve a fa lak ról há tul, me lye ken va gyont 
érõ mi ni a tú rák és (nem-igazán-identifikált) va gyont érõ kis- és nagy mes te rek olaj ké pei 
so ra koz tak, egyik-másiknak csak a rocaille-os ke re té bõl, már mint a ke re te árá ból egy 
évig el él de gél het nék, be le ért ve a lak bé re met.

Va la me lyik hát só, eldugottas ol dal fa lon sze ré nyebb hogyismondjamok is so ra koz-
tak, pél dá ul az a fi lig rán fioritúra-faragású, ti zen két ké pecs ké bõl ál ló so ro zat, amely nek 
AN GYAL KÁ NON volt a ne ve: hold sü töt te vár rom, majd nem-gic  cses kí nai pa go da, 
híd dal fö löt te cso bo gó pa tak, bé ká szó gó lya, és így to vább. Azért AN GYAL KÁ NON, 
mert az utol só, va la mi vel na gyob bacs ka kép mö gött egy ki ter jesz tett szár nyú an gyal 
ho log ram ja le be gett át tet szõ ben, amint egy öreg bás tya fel vo nó híd ja fö lött su han va 
el úszik, ésde hogy ki ve hes sük-ész re ve hes sük szár nya i nak kör vo na lát, erõl tet ni kel lett 
a sze met – de ott volt. Ez az AN GYAL KÁ NON ször nyen meg tet szett ne kem, és az 
árán tör tem a fe jem, hogy va jon men  nyit ké pes kér ni ér te szem reb be nés nél kül, ezért 
a ti zen két mi ni a tú rá ból ál ló so ro za tért Csókolom’adta Szen tem, Estrella, aki nek az a 
Tün dér ba ba le ány ká ja volt, ki re sze met ve tet tem és akit én (ért he tet len mó don) olyigen 
meg áhí tot tam. Ez az „olyigen” ar ra utal, hogy már-már kész let tem vol na fel ad ni szá raz-
le gény-sza bad sá gom; a „meg áhí tot tam” pe dig ar ra, hogy éle tem-pár já ul Õ le gyen – Õ, 
aki pe dig sem mi képp sem il lett ad di gi ka te gó ri ám ba, az óri ás nõ-so ro zat ba.

Száz öt ven font? Két száz font? Leg fel jebb há rom száz – la tol gat tam rá né zés re: 
en  nyi re tak sál tam az AN GYAL KÁ NON-t, lé vén hogy jó ma gam a mû gyûj tõk 
leg sze ré nyebb al cso port já ba vol tam be so rol ha tó, an nak is csak a far ka-vé gén és 
vál tig rámmosolygó szerencse-olcsóságokat haj szol tam; mert ami a szom szé dos 
MÛKINCSKERESKEDELMI EMPÓRIUM sok eme le tes pa lo ta-bolt já ban volt a 
Fõ ki ra kat ban, ar ra sze met vet ni se mer tem: kas tély-mi ni a tûr nek masz kí ro zott há rommé-
te res, ha tal mas, ször nye teg Íróasztal Õfel sé ge, te le bronz arany fo gan tyúk kal, orosz lán-
ka rom-tal pak kal, rej tett fiókozatokkal, orom za tok kal-di a dal ívek kel, no meg hoz zá az 
ugyan olyan bõr karosszék… Hatezer…? Kilencezer…? Tizenkettõ…? En  nyi re be csül-
tem, mert csak be csül ni le he tett, és ilyen In téz mé nyek ben a Tár gya kon csak ka pu szám 
volt s az is be fe le for dít va, an nak, aki elég gaz dag ah hoz, hogy ne is fir tas sa.

Õfelségéék Író asz tal ára sze met vet ni se mer tem vol na; de Estrella Lynx mû in-
té zet ében ek ko ra sá gok el se fér nek: én már be ér tem, na gyonis be ér tem vol na az 
ANGYALKÁNON-sorozattal, ha ez zel kö ze lebb fér kõz he tek Estrella tün dé ri le ány ká-
já nak, Liollának szí vé hez – az én Liollámhoz.

Le til tot tam kép zel gé se i met jö ven dõ bol dog sá gunk ról; mert a szív, csak úgy, mint 
a hím ves  szõ, haj la mos ar ra, hogy elgaloppírozza ma gát; így hát be ér tem az zal, hogy 
a mû gyûj tõ lát sza tá ban tet sze leg ve csak amúgy esz te len-fesz te len be-be nyi tot tam a 
BRIC-A-BRAC bolt aj tó csen get  tyû it szó lal tat va, Csókolom’adta Õnagy sá gá hoz, mert 
min dig ez zel üd vö zöl tem:

– Csókolom’adta Édes Estrella Nagy sá gos Asszony!…
Igaz, mû gyûj tõ lát sza tá ban tet sze leg ni nem igen aján la tos an nak, aki en nek még a 

lát sza tát sem en ged he ti meg; de meg koc káz tat tam. Ha nem koc káz ta tok sem mit, so ha 
nem lesz enyém a Tün dér ba ba, ki nek Mé hé bõl nem ze dé kek pa tak zá sát már lát ni vél tem
mátkás-vizionárius transz ban – me lyek for rá sa ágyé kom tá ján le he tett vol na, ha meg-
szer zem Õt és ezer meg ezer meg ezer szer ma ga mé vá te szem.

Mint ha meg be szél tük vol na Liollával a le ány ké rés nek ezt a fö löt tébb szo kat lan for má-
ját. Hogy a ha ja don az Ár ban ben ne le gyen (ab ban ele ve fog lal ta tik). Ott tró nolt Estrella 
sú lyos da maszt arany-ezüst ru há i ban, per cen ként vál to gat va, azon szín pa di a san, ahogy 
gön ce i vel min dig is be céz ni sze ret te tes tét – dombor ido ma i nak hul lám vo na la it, mely 
test nek re mek be-fa ra gott sá gát az ilyes szín pa di káp rá zat-ru hák kal és in ven ci ók kal csak 
még in ger lõb bé tet te.

Rá mu tat tam a hát só ol dal fa lon sze ré nyen fel so ra ko zó An gyal ká non ti zen két rocaille-os
arany ke re tecs ké jé re és óva to san pu ha to lódz ni kezd tem: men  nyi len ne a Ba rá ti Ár, ha 
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meg szá mí ta ná ne kem? (Zá ró je le sen hoz zá té ve, vagy in kább hoz zá sut tog va, hogy a 
vé tel ár ba leg szí ve seb ben be le ér te ném a Le á nya ke zét, ki nek pa rá dés fe le sé gül vé te lé-
hez anyai en ge del mét és ál dá sát kér ni nem átallanám.) Meg bán ni nem bán tam meg, de 
szin te meg szep pen tem, hogy álom aj kam ról el reb bent az an gol álom szó:

– How much?
Estrella nem min den ér dek lõ dés nél kül hall gat ta sza va i mat; majd üz let as  szon  nyá 

vis  sza ved lõ tû nõ dés sel el sõb bet köny ve it kon zul tál ta, men  nyi ért ju tott hoz zá, men  nyi 
vol na az a tisz tes sé ges üz le ti ha szon, amen  nyit hoz zá csap hat – va gyis ha an nak fe lé rõl 
a ja vam ra le mond. Nem lát tam, de sej tet tem mö göt tem a Tün dér ba ba ri a dal mas ar cocs-
ká ját, mint aki ér zi, csont ja-ve le jé ig ér zi, hogy „mát ká ul” oda do ban dó, a vé tel ár ban Õ is 
ben ne van. Vé ge zet re Estrella ab ba hagy ta a szám ada to lást és meg ál la po dott ma gá val az 
ös  szeg ben. Pat ta nó ide gek kel les tem szá ja szó ra-nyí lá sát, amint az árat ki mond ta:

– Seven grand. Hét ezer.
– Hét ezer mi cso da? Es cu do? Dírhám? Má ri ás tal lér? Vagy font ster ling?
– Igen. Az. Font ster ling.
Ha azt mon dom, hogy tel jes hos  szá ban rám om lott a Kí nai Nagy Fal, ke ve set mon-

dok. Ki ég tem, ele nyész tem, por ha nyó vá ti por va el oszol tam az al ta laj ban. Ki re keszt ve a 
há za su lan dó ság ból, jö võ ter ve im, ahogy egy fel hõ kar co ló ös  sze rog  gyan, úgy om lot tak 
ös  sze és hul lot tak ve lem együtt a sem mi be. Font ban, he tes ezer? Van an  nyi pénz a vi lá-
gon? Nem száz öt ven, nem két száz, nem a szél sõ sé ges Fel hõ Ha tár, a há rom száz. Annyit 
ta lán még ki iz zad va meg tud tam vol na en ged ni.

Elol da log tam. Le for ráz va. Ki a bolt ból, ami ne kem már töb bé nem BRIC-A-BRAC. 
Mel let tem (fé lig mö göt tem), ve lem-ol dal gott Ba ba tün dér Liolla, a Mát kám, aki már 
nem a Mát kám töb bé; pe dig hány szor el kép zel tem egye sü lé se ink gyü möl cse it böl csõ-
bõl ki-be, a megöröklött gyer mek ru hák elnyûvését-kopását, gü gyö gést-ka ca gást; a 
mil li om sze rel mi vi har tom bo lá sát szo bá nyi nyo szo lyán kon, há tul ról és be le ül ve, ol dal-
vást – meg nyu god va, nagy-pihegve és láb tól fej bú big egy be kul csolt álom ba me rül ve 
egy más kar ja i ban.

So ha. So ha töb bé. Még gon dol ni se. Nincs olyan.
A két ség beesés Gran Canyónja leg fe ne kén – így men de gél tünk-ta ka rod tunk kéz-a-

kézben va la mer re el fe le. És ak kor, mint de rült ég bõl a re mény su gár, fel vil lám lott ben-
nem a Gon do lat, mely nek Nagy sze rû sé ge sze mem ben, el sõ re oly el len áll ha tat lan nak 
tûnt, hogy már szin te lát tam, ahogy Csókolom’adta Édes Nagy sá gos As  szony, Estrella 
meg rös tel li ma gát: ma ma szí vét a gon do lat ere de ti sé ge, csak úgy, mint tö ké le tes an gol sá-
gom, le ve szi lá bá ról.

Meg for dít juk: a Le ány ké rést ven nõk elõbb re – utá na a „ki ára zást”. For dít suk meg. 
For dít sunk raj ta: egyet, de na gyot. A BRIC-A-BRAC csen get  tyûs aj ta ján: be rob ban ni, 
aj tós tul-csen get  tyûs tül. Vis  sza me gyek. Meg ál lok elõt te tru ba dú ros-var jú lá bú póz ban 
(ahogy Jékely Zsoli áll ni szo kott), és ele in te tit kol va a „kolombusztojást”, ami eszem be
vil lant – stande pityere. Ki ruk ko lok ve le.

A le ány ké rés nem rab szol ga pi ac, nem ad nak-vesz nek sül dõ ket-ha ja do no kat, el adó 
lá nyo kat. A le ány ké rés, az, ké rem sze re tet tel – em ber sza bá sú.

Csak raj ta: kel lõ nyo ma ték kal.
„Csókolom’adta Édeskedves Nagy sá gos As  szony, Estrella! Ezen nel meg ké rem fely-

lyülmondott Tün dér ba ba, Liolla, ked ves le á nya ke zét, mert fel tett szán dé kom, hogy 
Nem ze dé kek Õs-any já ul fe le sé gül ve szem (mely szán dé kom ne mes és bib li kus, ké ré-
sem meg ta ga dá sa ese tén a le ány ra ga dás tól sem ri ad nék vis  sza; de fegy ve re i met-kí sé re te-
met kí vül hagy tam, ama bé kés szán dék kal el tel ve, mely sa já tom). Már csak en ge del mét 
és anyai ál dá sát kér ném hoz zá, nyo ma té ko san ki dom bo rít va (Gongorához il lõ Füg ge lé-
kem ben), hogy mi jó né ven ven ném, ha-hogy ho zo má nyul – igen! ho zo má nyul! – mint 
le en dõ ve jé nek, ne kem ad ná az AN GYAL KÁ NON né ven ne ve zett ti zen két ap ró sá got, 
mely ti zen két fi lig rán aranyfioritúrás ke ret ben ott so ra ko zik a hát só pa ra ván fa lon. Mi 
gálántos gesz tus is vol na, egy Párja-Nincs Anyá tól, aki szí vén vi se li le á nya bol dog sá-
gá nak gondját…”

– Így be ál lít va és ek ként fo gal maz va, mit gon dolsz Éde sem, Liollám? Anyád csak 
nem ta gad hat ja meg… – for du lok ve le Mát kám hoz, aki si e tõs lép tek kel mel let tem ti peg. 
Az öt let nagy sze rû sé gé tõl meg má mo ro so dom. Majdszinte ha dar va köz löm Tün dér kém-
mel a ra vasz di fo gást, amit ki e szel tem, és amely nek há ló já ból a Ma ma, Csókolom’adta 
Édes Nagy sá gos As  szony, nem sza ba dul hat be csü le té nek, te kin té lyé nek üz let as  szo nyi 
meg csor bí tá sa nélkül…

A mes ter gon do lat fi fi ká já nak csap dá já ba an  nyi ra be le es tem, hogy ké zen ve zet get ve 
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ezt a ne kem-el ígér ke zett Éde se met, Tün dér ba bát, a mû kincs-ki ra ka tok pa lo tás so rán 
vé gig ha lad va és meg cé loz va a Cuk rász da éde nét, aho va majd be té ve dünk, hogy ki szí nez-
ve vi dul junk ki véd he tet len sakk hú zá so mon a Ma ma el len, aki ne kem ad ja lá nyát és ho zo-
má nyul (in gyen) az AN GYAL KÁ NON-t, már szin te lát tam és vé gig él tem-vé gig szem lél-
tem lel ki sze me im mel, amint új don sült anyó som be top pan, hogy meg vi zi tál ja le á nyát és 
meg néz ze, va jon sze rény haj lé ká ban az if jú há zas pár mél tó képp he lyez te el a fõ hely re 
ho zo má nyát, az AN GYAL KÁ NON-t, a ti zen két kép ke re tecs két, ahogy ezek a gic  cses-
édes kés, ott hon te rem tõ sem mi sé gek bol dog sá guk ra a fa lak ról le ra gyog nak; ami kor –

nos, ami kor az elõ re lát ha tó (va gyis az elõ re nem lát ha tó) ka taszt ró fa be kö vet ke zett
Ál mok Al ko nyu la tá nál meg kap tam a szo ká sos rú gást: ló rú gást kap tam
egy kéz, amely is me rõs nek tûnt, ki dör zsöl te az ál mot egy fél szem bõl, ami mint ha a 

ma gam félszeme lett vol na: s lõn pe dig ez Ki ûze té sem ab ból az álom ból, amely Új Élet-
kez dést je len tett volna…

mi jó is lett vol na, új éle tet kez de ni ab ban a vi lág ban, amely ál ma im ban az én 
Szebbik-Jobbik Vi lá gom volt – – –1

Ornamentárium

Valami-csudálatos-szép, szép sé ges-szép pa lo ta já rás (a fél vá ros ben ne van).
Ab ban a kép zõ mû vé sze ti mú ze um-pa lo tá ban, amely ben ba ran go lok, hos  szú nad rá-

gos, lakk ci pel lõs, csip ke gal lé ros kis lur kó fu ra ko dik hoz zám. A kis le gény ke (Öcsi?!…)
oly köz vet le nül, mint ha rég rõl is mer ne. Sarkonforgó, gyors be szé dû, ha mar fel ta lál ja 
ma gát.

Öcsi be szél get ni kezd. Pi ma szul – de csak mint ha foly tat na va la mit, csu pán fel ve szi 
a mon dot tak fo na lát. Szü le tett kotnyél. Hi he tet len érett, nem le het több öt-hat éves nél,
de úgy for gat ja a szót, mint ha teg nap érett sé gi zett vol na. Ilyes for ma for du la tok kal, mint 
– „tu do má som sze rint” – „ab ban a hiszemben” – „ majd er re még vis  sza té rek” – „Édes-
anyám rossz vé le mé nye ró lam” [Hogy mi nek tu laj do nít ha tó] – és így to vább.

Ez meg üti a fü lem.
Már mi ért vol na Édes anyád nak rossz vé le mé nye ró lad? Ki a te Édes anyád?
Édes anya?! Mamumi? Itt jön.
Aki mint ha meg idéz ték vol na, oda per dül és már itt is van. A „Mamumi”. Bá mu la to-

san bá mul ni va ló, el len áll ha tat la nul vonzó. Meghatározhatatlan ko rú, de ru ga nyos-fi a ta-
los, ma gas: káp rá za to san JOLIE-LAIDE [és ezen a hang súly: hogy JOLIE-LAIDE]

fel sõ aj ka pi hés. Or dí tó-ext ro ver tált, non-stop mo soly gó, mo so lyon-ke resz tül be szé lõ. 
Min den kit is me rõ, min den kit-min den ki rõl fo lya ma to san kér dez ge tõ, bi zal ma san bi zal-
mas ko dó:

Hát hogy van Kernstock Kár oly? Gulácsy? Mednyánszky?
Tessék…?!
Mit csi nál Barcsay Je nõ?
Je nõ bá csi? Fáj lal ja a há tát.
Mint min dig. Hát Eg ry Jós ka? Van tõ le né hány Ba la to ni Nap le men tém.
Tisz ta sor, Mamumi min den ki vel, sül ve-fõ ve. Puszimuszi ala pon. Együtt sül tek-fõt-

tek. Né hány ba rát ját-ba rát nõ jét is mind járt be mu tat ja. Itt min den ki „mû vész” (ha nem 
csi nál ja, ak kor „mû vész lé lek”); min den ki min den ben „offé”.

Ide az tán jól be le hup pan tam. Egy sze ri be ott ho nos va gyok, ott hon, a ma gam ott ho ná-
ban. A szo ba hol ba rát sá go san tág, hol kel le me sen szûk; hol va ló sá gos mû te rem, hol 
alig-szo bá nyi, ágy nyi-mos dó nyi; de oly meg hitt kuc kó, hogy jól le het majd nem-pin ce 
vagy leg alább is alag so ri, de kert re néz

fa mi li á ris ren det len ség fal tól-fa lig
egy más ra hányt ron gyok, tex tí li ák, láb tör lõ rács, sárkaparó vas, lovaglócsizmák/

csizma-húzók, va dász tró fe ák, do bo zok, al bu mok, tü kör cse re pek, Napoleon-szobor, 
dé zsa, ön tö zõkan na, ez-az, he gyén-há tán

be top pan a ba rá ti gond nok ház mes ter, aki ezer mes ter is, öröm mel üd vöz löm, ép pen 
ka pó ra jön. Pa na szom van. Az ab lak mel let ti sa rok ban ki áll egy vas tag csõ, an nak a 
vé ge. Az a nem-tudom-miféle csõ for ró le ve gõt fúj, de oly ve sze del mes, hogy majd-

1 Az ol va só láb jegy ze te. „… és ha van nak ál mon-tú li ál mok, ab ban az álom túl vi lág ban, Nyá jas Író Úr, fri gyük

bi zon  nyal tel je sül”.


