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KÓBOR ADRIÁNA

Őrizema
Már gyűlölő kezemmel őrizem kézigránátot fojtogató kezed egy zürichi széfb en.
Már köszörűs torkommal tart ogatom zsebedben a ki nem mondhatót, ami
folydogál és csurog belőlem, mint a takony. Már reménytelen’ magába
fulladt kísérletként próbálom megírni a szép versek antológiát teljesen egyedül,
pedig ez a kísérlet is tűpárnaként szolgáló mellkasomba fulladt.
Annál sokkal jobban tisztellek talán, hogy anál retensnek titu láljam az apád,
téged pedig valami Titu sz hasonmásnak, eltakarja arcodat a sisakvirág.
Nincs bennem illúzió arról, hogy rózsák nélkül is tu dsz mondani valami
mellvért eset, Shakespeare-eset. S bár ő időre és mért ékre tekintett el megírt a
a drámát, az archetípusokat, tökéletesen tisztában volt azzal, hogy Desdemonát
mindenki dezodornak hiszi majd, és utálni fogják, mert  hűtlen volt, amíg
Júliát mindenki szerett e, főleg a Zeffi  relli-fi lm után, mert  fi atal volt és vonzóan
szemérmes. Viszont ezt Szophoklész is megcsinálta már, Antigonéval és
Ödipusszal. Freud kivesézte, miért  voltak jelen azon szótövek, amik a latin
fellatióra utaltak, nem is a szopásra, és valami öregember puszijára.
Ha még sokáig hallgatok, be fog dagadni a nyelvem. Engem Rocky hívogat
a ringből, mennem kell. Valami antw erpeni sráccal családot alapítok,
pedig már a gondolat is elszomorítólag hat rám. Homorítom picit a hátam.
Gondolkodom, hogy legyek annyira őrült, hogy ne szenvedjek maradandó
agykárosodást, s biztos vagyok benne, ezen már a görögök is rengeteget
gondolkodtak, hisz ismerjük Platón Szimpóziumát. Művészien megírni, az már
művészet lenne. Én nem foghatok ilyenbe. Megbeszéltük, hogy ollókezű
Edward hasonmásaként, kötőtűkkel a kezemben fogom gyárt ani a
túlméretezett  pizsamákat, amikbe a gyerekeink csak dementen az öreg-
ott honban nőnek bele. Már anyám is ezt csinálta. Mindig rett entően
földelt és előrelátó volt. Azért  zuhogott  benne a víz, csörgött , mint a csörgő-
kígyó a vécétart ályban, vagy mint pengők a templomi perselyben.
Az, hogy miképpen jutu nk el A-ból B-ig, az teljesen mindegy. A-tól Z-ig már
vezetett  az út. Fáj az élet. De majd te megmondod, hogy csináljam úgy,
hogy azért  legyen egy pici bűntu datom. Nem leszek Shakespeare-művekben
a kiművelt pszichopata. Ránézek egy lóra, és megsimogatom. Úgy végzem
majd, mint Nietzsche Würzburgban, mint a Rilke-kötet a szárítókötélen.
Witt genstein a kipufogóban. Semmi más ötletem sincs, mint az, hogy
ejtsük rabul a svéd lakótársam, és követeljünk ért e váltságdíjat.
Egy bankrablásba belezakkannánk. Úgy járnánk, mint a Cohen, kicsit
csámpásan, aki csipszért  indult el, hogy kenyérré kovászolja a földet.
Minden művész gluténallergiás. A többit már megbeszéltük.
Hogy az irodalmi kánon csak kántorokból áll, ők kántálják tele a zöldet.
Orgonasípok visítanak rám, mire megjössz. Ráncos B-fl at-ed leszek.
Simaizmaimban laposkukacok araszolnak majd a létből befelé.
Valaki kimondja, mi az a gombabetegség, amitől mi rett entően
rett egünk. Molière képzelt betegének is az volt. Sőt, a kiskuty ás nőben
is rengeteg kaland és galandféreg volt, előrehaladott  korához képest.
Ha elmegyek, őket viszem majd az ügyeletre. Őrülteknek még
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orvoshoz sem lehet csak úgy. Fejemet majd egy nejlonzacskóba kötöm,
s elmondom, nem volt jobb tippem a megelőzésre. Az orvos pedig
rám néz, egy pillanatra rémet lát, s csak azt mondja: Jó.
Akkor fellélegzek én is, mint a novellában, amit fordított am, ebben
megjelent ez sokszor. Egyenes párhuzamot vont a fellélegzés
és a megkönnyebbülés között , mintha egy marék oxigén mindent
megoldana. Flamandul az oxigén: savanyú anyag.
Tovább nem gondolkodom. Te majd legördeszkázod, amit bennem
felhizlalt alagútnak titu láltak az elmeorvosok. Majd ezt is,
mint minden mást, megoldunk. Megalapítu nk egy céget,
amit Arany János Őrző-védő Szolgálatnak nevezünk majd el.
A te Johnny Gold street című versedből idézünk a cégérünkre.
Tudom, hogy megoldod. Az orrom folyik, a cipőfűzőm szalad.
Úgy gondolom, majd magadtól meggondolod, és hazajössz.
Remélem, lesz benned annyi tart ás. Előtt e még meggyanúsítalak,
hogy elhagytál. Azt már csak a dráma kedvéért , a drámát
az arcpír kedvéért . Már jobban is vagyok. Majd te kimondod.
Egy szeretlekkel képtelen lennék téged és magamat megalázni.
Inkább veszek neked egy repülőjegyet. Van valami isteni is
a repülésben. Egy airbuszon szeretkezünk majd,
mielőtt  meggondoljuk magunkat, hogy céltalanul szeretnénk
eltévedni a kanadai Wildernessben, ahol nem talál ránk
ex-szerető, elhunyt feleség, családi tragédia és kontorció.
Nem kételkedem, hogy van egy olyan hely a világon,
de nincs, ahol kevesebb bűntu datod lesz. Azt tart om,
bűntu dat csak abból van, amit nem tett ünk meg.
Ezt ismételgeted, őszülő hajjal nézem, hogyan simogatod
volt feleséged buksiját a birkabőrön.
Kézigránátok nélkül is szétrobban ett ől a fejem.
Tudjuk, milyen volt Aranynak a Margitszigeten megírni
egy gerinctelen őz tört énetét. Ezen gondolkodunk,
sírva egy medence belső oldalán, ahonnan már csak lefolyni
tu dunk. Bennünk folyók jönnek-mennek. Kőolajszármazékok
szennyezik a vizünk, mire rájövünk, mire szimbólumok
a benzinkutak. Bennem felmegy a pumpa, aztán
gyorsan elindul a vérnyomásom, lezuhan,
túl pretenciózusan néztem egy domboldali szakadékba.
Még terhes sem lett em, mégis gyerekhullákat dobáltam
a Taigetoszról. Ezenkívül fl ippert  játszott am és
Curacaot itt am már hatévesen, pink fürdőru hámban.
Vannak sztorik, amiket csak az apám ismert .
Egyszer minden megjavul, ezt mondjuk,
leülünk egy kútkávára, és beszélgetünk. Pedig tu dod,
engem untat a magyar. A másik hat nyelv is,
amit nem beszélünk. Tudatjuk egymással, hogy ki tanított 
minket szótagolni. Téged a volt feleséged.
Engem az apám. Téged is az apád. Engem is a volt feleségem.
Ezen veszünk össze, és szopjuk a holdat is.
Valami annak a szegény szürkének is kijár.
Ne kelljen csak úgy ragyogóan dadogni a semmiségbe.
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Vákuumba csavarjuk magunk, és fellélegzünk,
mert  az író szerint ez lehet az egyetlen végkimenetel.
És milyen igaz, látt am magam haldokolni ötévesen a
gesztenyefák alatt . Nem esett  le,
allergiás voltam az oroszokra, akik ott  erőszakolták meg
szőke dédnagymamámat, s ezért  engem is.
Épp akkor olvastam el Kübler-Rosstól a Haldoklás Művészetét.
Ki is téphett em volna belőle egy lapot, amikor az utolsó
csomag kegyelemropiról ír. De jobban izgatott  már akkor is,
mi köze a gesztenyefáknak és Zürichnek az eutanáziához,
Junghoz, Dosztojevszkijhez és Kunderához, de Kundera
az hagyján. Azóta is mindig az ő főszereplője vagyok,
ha felszállok egy villamosra. Eljössz velem?
A gesztenyefák alá csak úgy tett etésből és
színjátékból haldokolni?
Nagyon szeretlek. De nem tu dom,
miért  hangzik a számból minden ilyen hülyén.
Talán mert  nem az apám vagyok. Ő nálamnál jobban tu dott 
hazudni. Majd megtanít Cicero, a kuty ám,
akit agyaggalambokkal etetek túl.
Már csak ő őrzi majd bennem a kohéziót,
ha te már nem leszel. Az, hogy egyszerre úgy beszélek
és gondolkodok, mint egy hatéves feje és egy
hatvanéves orra, engem már össze sem zavar.
Együnk egy cupákot Gagarinból, és tegyük be a Flinstonest.
Megvan vhs-en. Belédszerett em, és tu dom is, miért :
mert  mindig volt nálad pléd.
Hát kellett  és lehetett  volna ennél több?
Egy patakpart on megfejteni a lélek összes kimustrált rétegét
egyetlenegy szeretkezésben, hogy utána az ember
fejből idézzen szótárakat és lexikonokat?
Ahhoz, hogy valaki anyanyelvi szinten beszéljen egy nyelvet,
tízezer szó kell. Azt mondtad, kért ed, meséljem el,
mi a szeretkezés. A neurobiológia engem letüsszentett .
Már csak annyit mondhatok, hogy ha tízezer szó kell ahhoz,
hogy anyanyelvi szinten beszélj,
akkor a szeretkezéshez ötvenezer vadlibát sem lenne elég
az égbolton összekötözni, sőt, a Cygnus csillagkép is kevés
lenne ahhoz, hogy valaki
szavak nélkül is érezni tu dja:
tu dni és szeretni jó, és azért  az odaadás
a legjobb vicc a világon. Ezt komolyan gondolom.
Imádok viccelődni arról, hogy volt nálad pléd.
S már órák óta beszélek hozzád úgy,
hogy te ezt észre sem veszed.
Valaki más zsebórafejét őrzi illatod,
szekrényeket nyitogatsz és csuksz be egy idegen konyhában,
amely az ott honod.
Örülök a plédnek, hogy nekünk ennyi
szabadság jutott . S megismétlem:
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szeretlek. Mert  ezért  fogsz elhagyni.
Kinősz majd abból a bűntu datból, amit mások tett ek rád,
és visszamész majd hozzá öregkorodra szőke
csecsemőket metszeni,
és elégeted az ólomkatonákat.
Veszélyes anyag a lead.
A leadership megint csak a nőé. Ő a chef.
Disznólábat főztök. Akkor gondolsz rám utoljára,
a konyha kellős közepén.
Zöld linóleum.
Csodálatos házasságban élsz.
Semmi tévedés.
A langyos tűz az ott hon felé mutat sárga utat.
Dorothy az ággyal együtt  eltűnt.
Óz, ott  van.
Valahol.
De mint Gagarint az űrben, alig látni.
Még sosem volt valaki ennyire társasági ember,
hogy a csillagok között  ne érezze magát egyedül.
Pozitívokat keresgélsz régi fényképekhez, miken én vagyok.
Egy torziós ingával beszélsz, amikor senki sem lát a dolgozószobádban.
Ez olyan Bergmanos. Majd valaki megfi lmesíti.

Őrzöm minden szemeted.


