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tudni, író-e vajon. Az aludttej elöntötte bőrét, egyetlen szeplője sem beszél már
hozzám. Itt, a Balatonnál udvari bolondok hancúroznak egymással a vízben.
Ez is, mint nagyon sok minden: télelő. Földelt gondolataim az elektromos töltést
a földbe nyomják, levetkezem, a tűz a bőrömből fakad, a szikra és az izzás,
lehengerlően a sziklafalon, időmértékes óda. Kimondhatatlan a neve. Isten.

Aztán boldogan, a bogyós gyümölcsök bölcsességével, megmártom magam.
Fekete csoki. Búzadara, hangyafoci a fejben. Semmit sem értek, pedig az
ötvenes szám, a ló, amire fogadtam, a fogfájás, minden – minden, ellenem
beszél. Szedtem búzát. Add oda a ketrecbe zárt madaraknak. Nekik nagyobb
szükségük van rá, mint egy-két éhező József Attilának. Engem nem visz el
a vonat, a volán mögött szöcskék és választóvonalak között tudok dönteni.

A fröccsöntés, a porcelángyár, az agyamban a polcok: teljes valencia, no
ekvivalencia. Semmi sem egyenlő. A kivonás és az összeadás végén mégiscsak
szorozni kell. Osztani, ilyen időben, és ebben a korban majdhogynem lehetetlen.
Jó tudni, hogy a fotonok megtámadják a bőrt, hogy az elektronok hemzsegnek
rajta. Elektronhéjakon csúszni el, nem nehéz. Olyan, mint az ellés. A tehén
üres fejéből kinéz, barátnőm Antwerpenben semmiskedik, néz, kérdezi,

mi végre a tudás, ha úgyis minden semmit-nem-tudás. A tudós tudatlanság
felüti a fejét a mindennapi létben. Belezúgott a pilonokba. Semmit sem mond.
Kataton ajkai között mégis megtörik egy búzaszál, gyökér. Valamit elvethetett,
amivel most képtelen mit kezdeni, élni. A mosógépet hallgatja, én pedig elveszek
a ködben, patáim gyorsasága nem emberi, a gyorsulás idő, faktotum, beleesünk
a kútba, összeveszünk, kóboráram, relációk. Jobb lenne élni. Élünk. Elesünk.

Egy kis dombon, hónaljakba írjuk, mit lehetne még tenni, mert egy ember, mivel
ember, igencsak emberi, sosem tett meg mindent. Várok. Várok, hogy
lecsurranjon ajkáról a méz. Ősz van. Tévét nézünk, zokniban izzad a lábunk.
A kandallóban papír, likvidáció. A papír égési foka: a legnagyobb ismeretlen.
Konstansok kavarognak a rozsdás ablakok között. A levelek nem mondandók.
Megvakarom a fejem és várok. Antwerpenben sétálnak a homoszekszuálok.

Kiesik a szemük. 1400 kilométer távolságból képtelen vagyok megmondani,
hogyan is ellik és mit érez a tehén. Dehogynem. Van gyakorlatom azokba a
szemekbe nézni, amik távol vannak. Üveggolyók, hülyék, mittudomén. Mégis,
a várakozásnak van csak olyan illata, mint a hónaljaknak, amikbe írunk. Egy
hónapja landolt ugyanebbe a kertbe egy repülő csészealj. Ajkunk: hatvan
százalék zsír, hat százalék bőr, a többi: víz. Vizet prédikálunk. Csókol-e?

KÓBOR ADRIÁNA

A seb

A hold telítettségének, teljének, töltésének szöge nem állandó. Megvakarja a fejét:
a konstans az, ami minden komputációt átkölt. A kandallóba dugja a fejét: tudja, ott
meleg lesz. Pedig az ősz nem rég költözött be a pb-palackok közé. Nem lesz sütés:
a hold sütkérezik majd, ágról szakadt fánkok és muffinok között. Kiesik kezéből a
papír, amire gépel. Kifordulnak helyükből a kandeláberek, a billentyűk: potyognak.
Bár beszélnének a beatek. Az énekek hasonlók, de nem ugyanazok. Egy nyúl,

kiköpött mása a domboldalnak, felfüggesztve, elemileg kimerült, magához húzza
a napot. Csöpög belőle a vér, három napja, megalvad alatta az aszfalton. Valaki
az út mentén gyakorol taxidermiát, éppúgy, mint a gépgyomrok szabdalta Krisztus
a feszületen. A magasfeszültségű vezetékek sustorgása kimerítő. Életveszélyes
daluk. Arra várok, hogy valaki kávét szolgáljon fel, miközben én a kútkáván
ülök. A mélységek elkerülhetetlenek, de nincs rongylétra, amin alá lehetne

ereszkedni ebből a rongylétből. A moncsicsi: rongybaba – orángutánzat. Az asztal
fele: elkerülhetetlen kapcsolati útmutató. A ködben vesződő haldokló szamár: az én.
Az ego. Ez minden nyelven ugyanúgy íródik, a pszichológia, mint a hűs író a pohár
fenekén. Képtelenség fenékig inni. A presszóban, a presszóból menekültem előle,
nem hagyott békén a kirakóival. Ezer darabra tört semmire sem kellés. A tehenek
megkezdték az ellést, de már nem vagyok paraszt. Épp asztalos vagyok. Doktor.

A vulkán belseje elkerülhetetlen. Visszaváltok hármasba, úgy döcögök a vad-
kitárulkozó Nyugatba. Végtére is ősz van. Mindenki a végét várja, a téli álmatag
csipás, az utolsó szúnyogcsípések és a hozzájuk rendelt agresszió már-már
matematikai műveletként nyúzza le koponyájukról a vért, a bőrt. Vérátömlesztés:
a szeretet. Egy szó, amit kliséként könnyebb kimondani, mint igazából. Van egy
barátnőm Antwerpenben. Létrákon töri a fejét. Tördeléseken akad meg. Nem is
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Nem csókol. Csokit eszik, lógatja a lábát a mólón. A horgászokat nézi. Mert
tudja, kifogni azt az egy, bérbe nem kapható halat, egyszerre jelenti az univerzum
születését és végét. Kezdetét és halálát. Kesztyűt adok a kezére, neki csak
hüvelykujja van. Nem tud gépelni. Gépelni tud, írni nem. A gépzsíros Krisztus
csókolja ki a szemét, mert a könyökfordulóban kirepülök. A madarak nem,
a szamovár igen. Szemtelen ez az egész. A semmit-nem-tudás. A zűr.

Maga tudja, miről beszélgetünk? Amikor az asztal fele felfordul, de csak a fele,
az az ötven százalék, és az ötven százalék, ami utána marad, a számítás,
a káposztalepkék a nyírfakazalban, tudja maga, miről szól az ősz? Megrázza
fejét. Idővel már a kérdések is kikopnak, mint agyonhordott farmernadrág,
a szíve még ráng egyet és elviszi, elviszi, nagyon messzire viszi a szívinfarktus.
Fraktálokban, kirakókban, színezőkön hempergünk, avar van és zűr. Semmi más.

Jókat kellene, lehetne enni. De menni kell. Menni ásni és robotolni kell. Már a
pszichoanalízis sem fedheti el azt, amit valójában gondolunk. A másik valójában,
az én, elvész. Ott ülnek az orrom előtt. Együtt, folyamatosan fegyvert szorongatva
a kézben. Félnek egymástól, egymást gépfegyverezik, fegyverezik le. Teljes az
önfegyelem. Őt az önfegyelem után ismertem fel. Akkor már nem létezett. Csak élt.

Örökkön-örökké lehetne ragozni ezt. Állapodjunk meg abban, hogy ősz van, én most
balatonozok. Ultrarövidhullámon várom, hogy elérjen hozzám az a hang, ami a
vödrök között, a kútkáva árnyékában dühöng, visszhangzik, kondul. Bolond
a karom. Kavarog a seb. Durvára őrölt konyhasót keverget a karom. A tehén ellik.
Valami sikítás, ordítás, csak egy durva hangos gondolat kell, és megszülnek a hangok.
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