
47

KEMSEI IST VÁN

A nyolc van négy éves
kör mös úr nak

Nem tud lak el kép zel ni ag gas tyán nak, Pis ta,
Kos suth-dí jas nak, ba bér tép ke dõ nek,
száz kö te tes nek, ma gad elé dör mö gõ öreg, aki vol nál,
mit is ke res het nél ezen a vi lá gon?

A New York is más lett az óta. Bo lyong hat nál,
mi ként a szél nek eresz tett garabonciás,
mo tyog va men nél át a vá ro son,
mo rog va ke res néd hûlt he lyed.

Nem vol nál itt se, ott se.
Nem pa ro láz hat nál ma gad dal se.
ma lac lo pód alól nem kan di kál na sült ma lac,
szom jas fecs ke hi á ba les né ko po nyád.

Sze rét nem ten né itt a ha lál sem,
min dig úgy fic kóz nál, mint ha rég óta áll a bál,
köd dé vált nyo mod ban oson ná nak
utó da id, már akik ma rad tunk.

A vi dám ság ked vé ért
A hat van éves Pátkai Ti va dar nak

Olyan hos  szú fa lu Pátka, hogy az al vé gen la kó so ha nem lát hat-
ja fel vé gi ro ko nát, s vi szont, le gyen bár ke resz te lõ, es kü võ vagy 
te me tés. A szív do bog ta tó ese mény rõl is csak a két hét múl va
meg ér ke zõ táv irat ból ér te sül het az il le tõ, már ha nincs ná la épp 
te le fon, de ta lál ko zás ra mit sem gon dol hat, mi vel a köz ség a mai 
na pig nem ren del ke zik leg alább két he lyi ér de kû re pü lõ tér rel.

Még is, va la hogy an nak van a leg ros  szabb dol ga, akit a fa lu kö-
zép re pot  tyan tott le a Te rem tõ. Õ az tán vég képp nem jut el se ho-
vá. Kény te len gom bá szás ra vo nul ni az er dõ szé lig, hogy az tán
vis  sza se néz zen.

Hat van év után se, ami kor egyik lá bá val már óva to san pró bál-
gat ja a szit  tyóst, mint ha ön szán tá ból ju tott vol na odá ig a susuly-
kaszedésbõl. Ci põ heg  gyel nyo mo gat ja a zsom bé kot, félkézzel az 
el múlt ágak ba té to ván vis  sza fe lé ha do nász va, mert hogy sem mi-
képp nem aka ró dzik.

Pe dig most már nincs me se. A le ges-leg hos  szabb fa lu ban az 
in go vá nyon túl ott a temp lom to rony, a Kál vá ria és a stig lic kert. 
Ide hal lik, ahogy ro pog tat ja az égi szé nát a Szent Mi hály lo va.

Elõ ször bo ká ig ér a mo csár, az tán de ré kig, az tán a száj alá, 
aztán…

Csak a vi dám ság ked vé ért mon dom.
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Pi ac
Dü höm ben hol va gyok? Már megint? Ha tal mas te me tõ ódon 

sír kö vei kö zött ver gõ döm át, hogy meg ér kez zem a pi ac ra. He ten-
ként egy szer meg kell ten nem az utat egy szûk, ázott ho mo kú 
gya log ös vé nyen, ag res  szí ven har ma to zó fû szá lak ci põt áz ta tó 
ár nyé ká ban, ol vas ha tat lan ná mo só dott fel irat ok iga zí ta nak út ba: 
ÉLT…

A hen tes nél nu miz ma ti kus kí nál ré gi, el oxi dá ló dott ezüst 
öt fo rin tost, a zöld sé ges nél kéz zel meg mun kált per zsa szõ nyeg 
sár ban ki te rít ve. A nu miz ma ti kus bó dé já ban be fõt tes gu mi val 
át fo gott száz fo rin tos ok pi ros la nak, mel let tük ce lo fán ba haj to-
gat va cson ka „Öt éves terv” bé lyeg so ro zat. Szer te szét ba ke lit 
tánc ze ne-le me zek szól nak az éj fe ke te po cso lyá ban. Hol fo gok 
én vá sá rol ni?

Pró bá lom mér sé kel ni ma ga mat az ös  sze vis  sza ság ban. El ha-
tá ro zom, hogy ezen túl leg in kább az ih let re fo gok ha gyat koz ni, 
mint min den kor a két ség beesés ben. Va la hol ugyan is len nie kell 
pör költ nek va ló mar ha láb szár nak eb ben a vi lág ban.

So dor a sö tét ru hás, cek ke res tö meg. Te me tés után pi ac, pi ac
után te me tés. A gö dör szé lén nej lon zacs kó ból hal bel sõ ség, hal-
szem ka csint gat. Mond hat nám: ott ál lok új fent. Anél kül, hogy 
egy ta pod tat.
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Vég re sze mem elõtt lifeg õlábszársága, kam pó ra fel akaszt va 
egy eresz alá a sár gás ra érett cu bák já nál fog va. A hú sok tól bal-
ra ro po gós zöld sé gek, föld re ra kott lá dák ban. A gu lyás együ vé 
hir te len.

Vin ném ha za a zsák mányt, de most meg a ki já ra tot nem ta lá-
lom. Kör be-kör be, meg sza kí tás nél kül, két mé ter re fel ma ga so dó 
tég la ke rí tés vö rös lik.

Hogy ne is fog na el a mé reg?

Hõ ség
A glo bá lis fel me le ge dés ha tá sá ra, egy hos  szan tar tó ká ni ku lai 

idõ szak vé gén, ami kor is egy hé ten át so ro zat ban meg dõlt az 
ed dig mért ös  szes száz éves me leg re kord, egy szer csak eszü ket 
vesz tet ték a jár da sze gé lyek.

Aki csak ta lál ko zott ve lük, nem úsz hat ta meg va la mi fé le 
lábibaj nél kül. Az el sõ bi ce gõk, bo ka dör zsö lõk, bo ká ju kat félláb-
ra áll va fáj dal mas arc cal for ga tók haj nal fél hat óra tájt je len tek 
meg a vá ros ban.

Majd szép sor já ban, aho gyan há gott ma ga sabb ra és ma ga sabb-
ra a Nap, kö vet ték õket a lel kes fi ca mo dot tak, a lábatöröttek, 
sa rok ban, bo ká ban, térd ben. Szi lán kos ra vagy nem szi lán kos ra. 
Egy-két el ve te mült, ko rán ke lõ öreg as  szony még comb nyak tö-
rést sem átallt pro du kál ni. Men tõs nek öl tö zött sza ni té cek ro han-
gál tak föl-alá dé lig, vá szon hord ágyu kat li beg tet ve le gye zõ ként 
a nö vek võ for ró ság ban. Olyan volt az egész Kör út, mint egy 
ne gye dig el ha gyott, jaj ga tó csa ta me zõ.

Most az tán tény leg nem le he tett vár ni a meg ol dás sal. El ér-
ke zett a cse lek vés ide je, mi e lõtt. Ha már a sok be nyo ma ko dás-
nak, va ca ko lós át hu za ko dás nak, ros se bes baj ke ve rés nek, ál nok 
elhiteltelenedésnek, nyál csor ga tó fél re be szé lés nek meg jött vég re 
a böjt je, még pe dig majd nem úgy, aho gyan ír va va gyon.

– Épít sék ma ga sabb ra a jár da sze gé lye ket! – hang zott egy re
sür ge tõb ben in nen is, on nan is, mint ha lett vol na bár mi ér tel me 
en nek a fel szó lí tás nak. – Se sze ri, se szá ma az ötletelésnek – súg-
ta fül be a tit kot egy fél ré szeg haj lék ta lan a ka pu alj ban, s ne ki 
volt iga za.

Idá ig ju tot tunk, ami kor kondorkesellõk je len tek meg az égen 
a vá ros fe lett: há rom mé te res szárny fesz táv, hos  szan tar tó vö rös 
nyak, ele gáns kör be vi tor lá zás, aho gyan il lik. Az tán le te le ped tek 
a jár da sze gé lyek re, ci va kod ni.

Eköz ben, aki csak te het te, az ár nyé kos mel lék ut cák ba von-
szo ló dott. Ott le gyez ték-kö pül ték egy mást a láb fáj dí tott né pek a 
kondorkesellõk leg na gyobb sze me lát tá ra.

Csak ha lott nem kí vánt len ni sen ki, hogy el hullt ma gá val 
él tes se a jö ve vé nye ket, akik nek rá kel lett jön ni ük, hogy hi á ba 
re pül ték át az Ópe ren ci át. 

Szí vós nép ez.    
A grif fek ér kez té ig ki tart.  


