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Gáspár Ferenc

Meg akarlak tartani
       

Nem tudta, miért írja ezeket a verseket a falra, a tapétára 
a panellakásban, de nagyon szeretett volna már szerelmes 
lenni. A szó maga kicsit elkoptatottnak tűnt, sőt, talán cikinek, 
de ő úgy érezte, meg kell várnia az igazit. Verseket írt hát a falra, 
költemények jártak a fejében, amíg a villamosra várt, mely végig-
döcögött vele a piszkos Váci úton, sok szürke és öreg autó között.

Egyszer, emlékszik, valamiért felállt az ülőhelyéről, nem tudja 
miért, talán csak unta magát, és átment a villamos túloldalára. A 
következő pillanatban egy teherautó robbant be a szerelvénybe, 
pont oda, ahol ő ült az előbb. Nem ijedt meg, végig sem gondol-
ta, mi történt volna, ha a helyén marad. De valahogy erősített egy 
furcsa, gyermekkori érzést: hogy nem véletlenül van ezen a vilá-
gon. Ebben a szürke világban. Még több verset firkált hát a tapé-
tára. Ezek nem az ő versei voltak, hanem egy rég elhunyt költőé. 
Ilyen sorok voltak benne, hogy „Alkonyatban szálltunk. Együtt 
a tavon”, s a kissé talán romantikus, de mindenképpen roppant 
feszes mondatok megfogták a lelkét. Nem tudta volna pontosan 
megfogalmazni, mi ez az érzés, de néha repülni szeretett volna 
tőlük, néha pedig sírva fakadni. 

A költő amúgy a rendszer kegyeltje volt, ha nem is ezekkel a 
sorokkal, hanem elvétve, szinte véletlenül írt másokkal, más ver-
sekkel. Azokban vörös csillag szerepelt, meg elnyomott, szegény 
emberek.

Együtt érzett a szegény emberekkel ő is, de azok a versek még-
sem tudták lázba hozni. Talán mert oly sokat hallotta azokat 
iskolai ünnepségeken, üzemben, munkahelyen. Inkább a szerel-
mes verseket szerette. És várta az igazit.

Nem mindig tudta, hogyan került az intézetbe, csak tiszta pil-
lanataiban látta át az események furcsa láncolatát. Az egész hihe-
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tetlenül gyorsan és váratlanul történt. Jó, persze, nem dolgozott 
azon a nyáron. A szülei nyugtalankodtak. Ő nem sokat törődött 
ezzel, bár halványan odabent érezte, ez az állapot nem tartható 
fent sokáig. Nem csaphatja be magát azzal, hogy tavasszal felvé-
telizik az egyetemre, amire nem készül fel rendesen, de a nyár 
fele már eltelt a vizsgára tanulással – tudta jól, ez nem volt igazi 
tanulás, csak olyan lébecolásféle, amolyan naná, hogy húszévesen 
egészen biztosan felvesznek, kit vennének fel, ha nem engem –, és 
mire pillant egyet-kettőt, már megint ősz van.

Legfeljebb visszamegyek a könyvesboltba, gondolta. Ott dol-
gozott korábban, ám ebben az évben váltott. Még nem volt vége 
a télnek, de már langyos februári szelek fújtak, amikor Béla szólt 
neki, hogy jöjjön el hozzájuk melózni.

A pénz is több, s rövidebb a munkaidő. S az első feladat: a köl-
tő utolsó lakásának múzeummá alakítása.

Ez izgalmasan hangzott. Igent mondott, s ezután a Veres Pál-
né utcai lakás ablakán át nézte a hirtelen érkezett hó-fergeteget. 
Elképzelte a költőt, amint ugyanúgy pillant kifelé, ugyanonnan, 
ahonnan ő, karon fogja a feleségét, és, és…

Ne álmodozz, dörrent rá egy sztentori hang, felriasztva a kelle-
mes merengésből. Rosszul esett a dörgedelem. Úgy érezte, ő sok-
kal többre hivatott, vátesz, akár a költő, bár még egy verset sem írt, 
de majd egy szép napon… Egy napon majd mindenki megtudja, a 
rádörrenő főnök is, és akkor majd csodálkozni fognak, és szégyell-
ni magukat, hogy így bántak vele, a talentummal, akiben ma még 
csak csírázik a tehetség, de ha egy nap kibomlik, akkor…

Mi van akkor? Természetes, hogy arcon ütötte volna a kérdés, 
ha eljut idáig a gondolkodásban, de még a tehetségéről szóló mon-
datok sem fogalmazódtak meg benne. Csak homályos érzések vol-
tak ezek, kíváncsiság meg felsőbbrendűség-tudat. Sajnos ez utób-
bit a költő versei is erősítették, s ő akkor még nem döbbent rá, 
hogy sokan fognak még verset írni a költő után, de vátesz csak ő 
volt egyedül: a költő.

S amikor befejezték a lakás múzeummá alakítását, otthagyta 
ezt a munkahelyét is. Még dolgoztak előbb egy kicsit egy másik 
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kiállításon, fent a várban, de az idő egyre melegebbre fordult, s ő 
úgy gondolta, ideje felvételiznie, hogy legyen ürügy végre strand-
ra járni, nem dolgozni.

Az anyja elégelte meg a dolgot. Ő találta meg a hirdetést, s ő za-
varta be a kutatóintézetbe. Éppen ideje volt. Ki tudja, mi lett volna 
belőle… Hiszen hiába rajongott a költőért, ha ő nem írt semmit… 
Igaz, egy novellafélét mintha összeirkált volna… De ez édeskevés, 
ezt tudta jól. És már a rendőrség is kereste, hiszen abban a rend-
szerben a munkátlanság bűnnek számított. Veszélyes vagy a tár-
sadalomra, mondták neki, s ha ő ezzel nem is értett egyet, de a 
rendőrségtől tartott. És ezért végül megragadt új munkahelyén. 
Álmában azért sokszor óriáspatkányok kísértették – az intézetben 
állatkísérleteket végeztek –, ám a szívét és érzékeit egyre inkább 
gúzsba kötötte egy barna hajú nő. A nő ugyanott dolgozott, ahol ő, 
sőt tulajdonképpen a főnöke volt. Benne pedig újból fellángoltak 
a tapétára írt versek, az eredetitől jócskán eltérő interpretációban. 
Egy szomorú halálversből például csak azt érezte ki, hogy „lelkem-
ben lángoltak kis rőzse dalok”, egy szakításról szólóból pedig azt, 
hogy „nagyon kívánlak”.

A nagybetűs Nő férjnél volt, s megközelíthetetlennek látszott. 
Őt amúgy is zavarta ez a dolog – magában úgy fogalmazott, hogy 
tisztelte ezért a másikat, tabunak gondolta, de ha akkor őszintén a 
tükörbe néz, akkor bevallja, hogy reménykedik. Mert a megközelít-
hetetlenség csak álruha volt, felület, bástya, melyen egyre több rés 
látszott. Például a költőt a nő is szerette. Meg másokat. Egy orosz 
írót például. Nekilátott hát, s egymás után falta az író regényeit.

S egy szép napon persze megtörtént, amire régen vágyott. 
Szerelmes lett, és viszontszerették. Ugyanakkor ez a szerelem 
reménytelennek tűnt. Titokban találkoztak, apró kiskocsmákba 
jártak, elhagyott külvárosi mozikba. Akkor is tél volt és hideg, 
mint a Veres Pálné utcai lakás felújítása idején. De ő tudta, hogy 
egy szép napon ez a nő lesz a felesége. Az író regényei és a költő 
versei szőtték a szerelmük. S mikorra kitavaszodott, ő is megírta 
az első versét. Nem volt annyira jó vers, mint a költőé, de az övé 
volt, tele szenvedéllyel és szerelemmel. És odakint hiába araszol-
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tak szürke autók a szürke utcákon, hiába festette jelszavait a kilá-
tástalanság a falakra, idebent a költő sorai már összekeveredtek 
az övéivel. Álmaiban kandalló előtt ültek a szerelmével, verseket 
hallgattak és szerették egymást.

Ám egy szép napon lekerült a tapéta a falról, a nő pedig el-
utazott egy távoli országba. Csak a versek maradtak utána. „Egy 
asszonyról, aki szeret S akire én örökre vágyom.”
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