
49

KEMSEI IST VÁN

Két álom
„Nyo mo rult fé reg vagy: hul lát hor do zó”

Epiktétosz

Az el tá vo zott tár sak nak

Ír mag se. Mász kál fel-alá a te tem a par ton. Izeg-mo zog az új hely zet ben. Ka vics 
pe reg tal pa alól, iszap gyû rõ dik láb uj jai kö zé. A hold fény pe dig csak vi rít rá, mint va la-
mi föld bõl ki ál ló, ci ni kus mo soly gás.

Le fosz lik a ki szá radt fá nak a kér ge. Pat tog va rep pen az éj sza ká ban. Érik a fa a vég sõ 
fel lob ba nás ra.

Ál mom ban meg tud tam, mi lyen meg hal ni: ál ló hely ze ted bõl egy szer csak ki for dulsz 
ten ge lyed kö rül a vi lág ból. A föl detérést már nem ér zed. Va la mi tej sze rû, sû rû köd súly-
ta la nít. Vé led, há tad ra for dít va la ki, még be szél hoz zád, de sza va i ból csu pán né hány 
ér tel met len szó tag jut el fü led be: -má, -beg stb. Az tán az a bi zo nyos ének te len csend. 
Aha.

Má sik ál mom ban me zít láb, rég fosz lott, kék nyá ri pi zsa mám ban ta lá lom ma gam 
Kõ bá nyán, a Kõ rö si Csoma úton. Két ség be es ve pró bál nék ha za jut ni, de a vil la mos 
nem jár, a ta xi pe dig nem áll meg. Kó bor lá som ban a Mú ze um körút–Bródy Sán dor 
ut ca sar ká ig ju tok. Ott fu tok ös  sze né hány vi dám tár sam mal. Egy rég óta be zárt bo ro zó 
fe lé tar ta nak. Van nak vagy tí zen. Bel la Pis ta, Balázsovits Mi si és Bratka La ci ma gya ráz 
va la mit rö hög ve, de én nem ér tem. Ak kor ve szem ész re, hogy az egész tár sa ság fe ke te 
té li ka bát ban van, nya kuk ban fe ke te gyap jú sál, fe jü kön szin tén fe ke te barettsapka. Én, a 
kez dõ pe dig za va rom ban kék nyá ri pi zsa mám la zult gu mi jú nad rág ját hú zo ga tom. Bo ká-
ig áz ta tom lá bam a ha vas esõ ben.

Fû ré sze lem a több éve holt fát. Mint ha cson to kat he ge dül nék, slichtolnék va la mi tá vo-
li cél ból. Bár mi lyen mély re vág nék, a fa lé nye gé be szállt fát so ha sem ér ném el. Ami 
da rab ja i ban lá bam elé pot  tyan, csak az üres ség gond ja. Tü zén pe dig bab le ves fõ. Utá na 
sem mi. A ha mu. Ír mag se ma rad.
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