
47

HÁY JÁ NOS

Út, álom
(Deep Purpose)

– Utá lom ezt a he lyet.
– De hát itt van nak a…
– Ép pen azért, mert itt van nak.

– És a nyelv?
– Mi van a nyelv vel?
– Hogy nem fog nak ér te ni és te sem.
– Azért is.
– Mi ért?
– Hogy ne ért se nek. 
– Az mért jó?
– Unom, hogy min dent ér tek. Fel szál lok a busz ra és ér tem, amit mon da nak. 
– A sza va kat?
– Nem, az éle tü ket. 
– Azt hit tem, az jó.
– Nem aka rok raj tuk ke resz tül lát sza ni.

– Ho vá?
– Ke let re.
– Ja pán, Kí na?
– Ja pán.
– Mért?
– Sza mu rá jok.
– Olya nok még van nak?
– Nem tu dom. 
– Ja pán kert?
– Azért is.
– A ja pán kert a vi lá got szim bo li zál ja. 
–  De nem tu dod, me lyik kõ a Hold, me lyik a Nap, me lyik bo kor a Tej út. Sem-

mit nem tudsz er rõl a vi lág ról.
– De az a vi lág se tud ró lad sem mit. 
– Min den olyan, mint a te rem tés elõtt. 
– Hogy hogy?
– Nin cse nek meg ne vez ve a dol gok. 
– Te sem.
– Nem.

– Mit fogsz csi nál ni?
–  Le he tek bár mi. Ut cai mun kás. Hú zom a ke re kes ku kát és nem ta lál ko zom 

a volt osz tály fõ nö köm mel, és a volt osz tály fõ nö köm nem mond ja, hogy hát 
fi am, én min dig gon dol tam, hogy ez lesz be lõ led. Le he tek park ren de zõ. Reg-
gel el me gyek egy ki o tói park ba, fel szál lok a kis trak tor ra, az tán egész nap 
ge reb lyé zek. Sen ki nem kér di, mért ezt csi ná lom.

– Te sem?
– Nem. Sen ki nincs kint, aki kér dez zen.
– És aki nem kér dez?
– Ott ne kem ami kint van, tu laj don kép pen alig van vagy egy ál ta lán nincs.

– Nem fog hi á nyoz ni?
– Mi cso da?
– A vi lág.
– De igen.
– Ak kor?
– Nem kí vül ke re sem.
– Ha nem?
– A szivedben. Ha ott le szel.


