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DE ÁK LÁSZ LÓ

Vá rat lan for du lat
Fel dúl egy perc alatt, csak né zel

S olyan kü lö nö set ér zel
(is mert slá ger szö veg)

(rönt gen) ha nem je lez, nincs a tu dat ban, ne kem nem lé te zik, 
ott van még is. Nõ arc-szem néz: van ott va la mi, elég is en  nyi
szép hos  szú idõ re. Gon dol ni rá: már is? Mi lesz? Il let ve: mi van?
Va ló ban van? Ott? Az? Az az hogy: esze rint már is vé gem? Kész?
En  nyi volt, amit ész re vet tem?

(ut cán) most aztán… jól szét zi lá ló dott, mi ta ga dás, hát igen, igen,
tud hat tam vol na, min den ki szólt, még sem, én nem, lám, az az ta lán nem.
Mi az, hogy ta lán? Nem, és kész. Egy ál ta lán nem! Majd min den ki
néz het, meg lát ja min den ki. Mi az hogy!? Még hogy ilyet?! 

(hang) lá tod, lá tod! Nincs sem mi baj. Nincs sem mi ba jod.
Min den rend ben lesz, meg lá tod. Én ér zem. Tu dom. Nincs sem mi.
Ne ked nincs, szó val te rend ben vagy, hidd el, tel je sen rend ben vagy.
De el kell men ned. Meg kell csi nál tat nod. Oda kell men ned.
Min den kép pen oda, hall gass rá juk, még is csak õk tud ják ott,
vé gig kell csi nál nod. Vé gig.

(fo lyo só) mind, mi lyen csüg gedt! Hát igen. Igen, igen. (csend)
Ne on sö té tít, vár ni kell. Vár ni, vár ni. Vá ra koz ni kell. Majd.
Majd szó lí ta nak. Már se hol sincs ne on, csak itt, sö tét ne on,
sö té tí tõ. Pa dok. Sö tét pa dok. Ké nyel met len, sö tét pa dok. 
Ki ál tás, né há nyan fel ug ra nak. De vis  sza! Vár ni kell még, vár ni.
Nincs ki ál tás. Nem hang zik ne vem.

(ci ga ret ta) ut cán. Esik. Be teg nek va ló klas  szi kus idõ, esõ, 
áz ta tó, szo mo rú, sá padt, szür ke, do hány zó, ni ko tin fol tos,
vá ra ko zó, fe szült, ácsor gó idõ, esõ, sö tét ben kín ló dó, 
pis lo gó, hall ga tó zó idõ, esõ, csor gá sos élet, el csor gó, 
neonsötét ós di esõ, to po gá sos, ci ga ret tás, nyak be hú zott,
vá ró, ki lá tás ta lan esõ.

(kö pet) -rõl le het be szél ni? Szép nõ vel, as  szon  nyal, lán  nyal? 
Le het? Kö pe tem rõl? Gyûj tött kö pe te im rõl? Igen, igen, le het.
Min den hol nõk, as  szo nyok, lá nyok. Kéz be ve szi a pö csö det:
en gem az nem ér de kel – mond ja. Ha kell, ke zé be ve szi. Se gít.
És el megy. Más pö csét ugyan úgy. Szart, kö pe tet, ugyan úgy.

(kemósok) ke mény lá nyok, ke mény fi úk. Mind ko pa szon
vagy pa ró ká val van nak, he ver nek, tengenek, léhûtenek.
Ne künk már nem szól nak – így. Ki szól hat nekünk? – így.
Meg hall ják a zör gést haj nal ban, fel kö nyö köl nek, fel kel nek,
ki vár ják, amíg el vi szik. Most haj nal ban is el vit tek egyet
– mondják – in nen szem bõl. Esze get nek, en ni kell. 
Te le fo nál nak. Hát ha mon da nak ne kik va la mit. De sem mi.

(pa vi lo nok, õs park) le ve gõ sen, té re sen. Sé tál ni, mo zog ni,
ki- és belégzeni, lá tó kör ön kí vül rá gyúj ta ni, szip pan ta ni,
ful do kol ni, meg ré mül ni. Ne kem ezek ne be szél je nek, jó?
Ve ge tá ció a si vár ság tér kö ze i ben, szi ré ná zás után.
Di a dal mas or na men ti ka a fáj dal mas re ti nán.
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(mû sze rek) het ven õszén, mi kor meg is mer tem õt, át me ne ti leg
az OMKER-nél dol go zott. So sem gon dol tam, hogy kö ze leb bi
kap cso lat ba ke rü lök az áru ik kal, és lám! Egész kö ze li kap cso lat ba.
Gép bõl gép be kell búj nom. Ha ki gyul lad a lám pa szív ja be a le ve gõt!
Va la mint: Ha rap jon a csu to rá ra! És az tán a ked ven cem:
A be avat ko zás nem fog fáj ni! Áh! nem, egy csep pet sem.

(csö vek) min den csõ, min de nütt – min den. Fa lon, ágya kon,
ágyak alatt. Be jö võ csõ, ki me nõ csõ, szí vó csõ, fújócsõ.
Köpõcsõ nincs, az va la mi más, az ré gen volt. Min den eset re: volt.
Va la hon nan va la ho vá te ke reg nek a vö rös gu mi csö vek,
szív ják – szál lít ják a … na, mit? a va la mit. For gal maz zák az izé -t.

(tû dö fés) reg gel, dél ben és es te. Oly kor éj jel is. Mi e lõtt be tol nak.
Mi u tán ki tol tak. Ami kor nem vagy ma gad nál. Mi kor ma gad hoz tér tél.
Evés-ivás he lyett. Gon dol ko dás és ér zés he lyett. Hogy múl jon az idõ.
Fáj da lom he lyett. Em lé kez te tõ ül. Húz za fel a … Tol ja le a … 
Elõt te, mint rég a bor bély nál: la za al ko ho los be dör zsö lés.

(gottfried benn vers cí me) az em lé ke ze tes. Ke resz tül a… 
Ré misz tõ gyor sa ság gal ért el ágya mig. Nem so kat tu dok.
Kí vül, a sû rû ben Bu da ke szi, kö ze lebb rõl NG lak he lye, aki õ volt,
el te met tük már nem rég, és nem itt, ha nem szü lõ fa lu já ban,
de itt kín ló dott vé gig a hasnyál…izé, most már kus so lok ró la,
ide je most már, ép pen ide je.

(út a busz meg ál ló tól) vagy: a busz meg ál ló ig. Es  szen ci á lis.
Úgy tet szik vá rat lan bár, de vég le ges a for du lat. 
Nem egy a le he tõk kö zül, de az egyet len va ló.
Hi ány tá madt, fe le le tet vá ró, öböl be árad a ten ger.
Nem len ne il lõ, ha el csúsz nék a sza ron a szar ba.

(pi pa csok, rõt ham vú) pil lan gó, sé ta kö zi lát vány. 
Fe hér fé lék, kró mo sak után ma ga a dzsun gel vagy Fi ren ze.
Au to ma ta ká vé val, füst nél kül im már, hír men te sen,
mint va la mi he lyi ér de kû, kis sé rok kant, bo ros tás, fi a tal nagy apó,  
nagy anyó nél kül (csend). Ma gam ban, mint a rõt ham vú, 
csak épp a por ban von szo lód va. Nem fe le dem, Ja nó, sza va dat. 

(ér de kes) mi kor ki vet ték a ka té tert nem fájt.
Ak kor fájt, mi kor har minc egy né hány éve sen ol vas tam va la hol,
hogy Jean-Jacques ál lan dó an ka té te rez tet te ma gát,
ho lott nem szen ve dett uré mi á ban, csak be kép zel te ma gá nak. 
Én szen ved tem, mi dõn ez tu do má som ra ju tott.

(se bé szek) szen ved te tõ szen ve dõk. Örö kös ha di ál la pot ban.
Fi nom uj jak, ál lan dó sult gond ter hes ség, csö mör, 
szi go rú nü an szí ro zás a két ség beesé sig. Su gár zó vak hit.
Em lé kez ve a bor bély ra, akit bor bély nak ne vez tek. 
Út ban a jó pász to rig, akit jó pász tor nak ne vez tek.
Min den ne mû fe cse gés és hi ú ság mély meg ve té se.

(az ápolt) ki oko so dik, mint tyúk tol vaj a töm löc ben. 
Ne ki fog la ti nul be szél ni, csa lád ja kö ré ben tu dá lé kos ko dik. 
Mi köz ben ret teg és va cog, két sé gé be be le ké kül. 
Ha meg té pet ten bo tor kál ki halt fo lyos ón, fog ja a fa lat,
zi hál, el tû nik be lõ le a nagy szá jú  kis fiú, káp rá zik,
zseb ken dõ jét gom bóc cá gyûrcsöli.

(józsi desirének, kelt 1914, trencsén) lát tál-e apád nál
va la mi kü lö nös vál to zást. Az ar cá ban, vo ná sa i ban  
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van-e va la mi új, szen ve dõ vo nás. Az, amit a ró mai had ve zé rek
és szó no kok gim ná zi u mi gipsz szob ra in lá tunk.
Bo rot vált ar cuk me rev, el ke se re dett, nyu godt, és még is va la mi
bel sõ szen ve dést árul el, amit nem is az agy érez, ha nem a test
min den sejt je kü lön-kü lön. Ez a rá kos mér ge zés!

(a heg) csak tü kör bõl lát ha tó. Hos  szú, vö rös lõ, dom bo ro dó,
szán tás sze rû nyom a há ta mon. Be lül min den por ci kám moz gás ban
még so ká ig, zsib ba dás ban, saj gás ban. Jöj jön, meg mo som a há tát
– így a szép fe ke te, és hoz za a la vórt, szi va csot. Na mi lesz, vet kõz zön!
Igen, igen, én is le vet kõz tet ném. De más a mû sor, na gyon-na gyon más.

(ápr. 12) volt a nap ja, hó na pok tel tek már az óta. És nem mú lik.
Nem mú lik el. Az álom ból nincs két sze res éb re dés. 
Va la mi vö dör ben köt he tett ki le be nyem a csa tolt ré sze i vel,
és lan dolt ta lán a citológián, az tán hol? egy ke men ce-nyí lás ban tûnt el, 
nem tu dom, nem tu dom vé gül is hol? hogy ho vá tû nünk el?

(ta lál ko zás) kór há zon be lül, fa kón, a ré gi sors társ sal,
bár so sem volt kö ze leb bi, de év ti ze de ken át far sang kor,
ugyan azon a he lyen, ugyan ab ban a tár sa ság ban 
egy ál ló éjen át, va dul rokkendroloztunk,
és ez va la mi képp örök tõl lé te zõ ba rát ság ba vont min ket.
Most csak egy más ar cát néz zük, és jól meg je gyez tem
amit mon dott. Hogy ha kér de zik, iga zat mond jak.


