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Petit mal

Meghalt emberek lejárt gyógyszereit szedem, 
és hiszem, hogy meggyógyulok.

A frissen vetett ágy megemészt,
csak csontjaimat okádja ki szennyesként.

Odakint már dereng az odaát.
Embrió pózba dermedek.

A pillanat józansága fojtogat.

LIFT NINCS!

Elcserélném piri névre hallgató oltott, szövetkezeti agydaganatomat, egy másfél szobás, nem visszavált-
ható, fiatalnak mondott hormonzavarra.
Jelige: a szerkesztőségben.

Elcserélném rosszul nevelt, féregtelenített gyermekeimet és ivartalanított, fajtiszta, gondozásra szoruló 
szüleimet, egy aranykeretes szörround plazmatévére.
Reklámot nem kérünk!

Elcserélném kinőtt, könnyen megközelíthető gerincsérvemet, 2006-os évjáratú anyatejemmel együtt, 
egy józan életű, összecsukható, megkímélt állapotú, törött műfogsor tároló dobozra.
Hívásra házhoz megyek!

Elcserélném alig használt kúpomat, egy családcentrikus, szenvedélyektől mentes, egyedi fűtésű, de még 
garanciális sztómazsákra alkalmi kapcsolat céljából.
Díjmentes a hitelügyintézés!

MAGÉN ISTVÁN

Fehér képek

Miközben azt kiabálta, hogy megbukik, az az érzésem támadt, hogy csak játszik. 
Elcsuklóan magas hangon nevetett, és megfogta a saját fülét. Mindenkinél jobban fel tudott mérgesí-

teni. Nekem az volt fontos, hogy két alma; ezeket úgy képzeljük el, hogy nincs környezetük, és nyugtalanok 
meg idegesek, mert minden energiájuk elmegy, hogy szorítják egymás kezét, szóval ez a két alma kering 
a föld körül, menekül üldözői elől. Egy tükör lógott a falon ártatlan szándékkal, de mondhatom ennél 
szemérmetlenebb almákat még nem láttam.

Almák voltak azon a képen is, melyet a feleségéről festett. Úgy küzdött a mennyezetfelületért, mint 
ahogyan a hal küzd azért, hogy a vízben maradhasson. Az optimisták ablakot vágtak, és bársonyfüggönyt 
akasztottak rá. Fehér vásznak feszülnek a műterem lámpáinak fényében. Eljönnek fényképezni és beszél-
getni, talán még álmodni is, nagy a csönd, kerülgetik a választ. 

Más nézőpontú képeket festett. Kirajzolódik a reggel, felvillan a koronavírus. Széllel és levegővel terjed, 
és hitetlenkedve néz végig magán a város. Az öregember megérkezik, beáll a sorba, úgy látszik, nincs más 
vágya, mint sötétben maradni. A rávetülő testek legyőzik a színtelenséget, a háttérben lángol a tenger. 
Előbb még volt neve, mielőtt meghúzták a választóvonalat.

Valaki odalépett hozzám és tanácsot kért. Leesett egy ág a fáról és kereket oldott. Néztem a jeleket, 
óvatosan felsorakoztam, mert nem szeretek érveket csak úgy felsorolni. Csak annyit válaszoltam, hogy 
jó, megyek, megnézem, és elindultam, de megbotlottam és képtelen voltam egyedül lépegetni, később 
meg elcsúsztam, és arra gondoltam, hogy mostantól kezdve nekem kell ezzel a problémával foglalkozni.

Különböző vastagságú vonalakat rajzolok a vázlatfüzetem üres lapjaira. Amikor a vonalak találkoznak, 
és már pusztán az önbizalom választja el őket, az asszonyok megfogják egymás kezét, körbe futnak, és 
feltekerik a vonalakat; megszólalnak, hogy rendben van, egyet értünk, aztán kilökik egymást az űrbe. 
Bizonyos teljesítményeket lemérnek, mert úgy gondolják, hogy valamilyen szintet teljesíteni kell. Valaki 
a terem közepén feláll, odamegy, abbahagyja, és félbolondot csinál önmagából. Kénytelen a képeket nél-
külözni, mert ugyanolyan kabátot hord, mint ők. A terem zsong, a színek felfedeznek valami isteni te-
vékenységet. 

A rajzolás érték, a kiválasztottak értéke, egyfajta ügyetlenség, mely nem szerepel a tíz parancsolatban. 
Koronavírusok beszélgetnek egyetemi tanári szinten, alaposan, komótosan. Kiszélesedik az út, a Duna 
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kilép medréből, küzdelem helyett elönti a tájat. Apátlan, anyátlan gyermekek felgyújtják a csipkebokrot; 
szegények, milliomosok, hinniük kell az isteni csodában. Nevetnek, vérzik a nap, keresztben álló szemmel 
bámul. A döntések számunkra kedvezőtlenek. Gyámoltalan kérdésemre senki sem válaszol, a fák ledobál-
ják a terméseiket, a hajléktalanok emlékeznek, megjelenik az angyal, ez abszurd is, meg a megoldások 
síkján a legértelmetlenebb.

Hárman ülnek az asztalnál, az egyiknek kilóg a kabátból a hosszú karja. Úgy nézem, hogy ez a prob-
léma a múltban már megoldódott. Egy nő szűkre szabott ruhában mozog azért, hogy egyetlen probléma 
se’ maradjon feltáratlan. Másokkal szemben is érvényes akar lenni. Halvány fogalmuk sincs, hogy mit 
is akarnak tőle. Noha teljesen meztelenek, nem tudnak őszintén beszélgetni.

Gábor magyar tájat fest. Észreveszi, hogy épp fordítva kellene hozzá közeledni, kézen állva, ezért meg-
fordítja a vásznat. Az öregedés az élvezetek forrása, és mikor eljön, élvezzük az egész napos bámészko-
dást. Tánc közben megérintem az asszony haját, lerántom az eget, és visszamegyek gondolkodni. Gábor 
megfestette a képet, mely olyan, mint egy kő, kiemelkedik a tájból és körüljárható. Körbe fut az ecsettel, 
portrét fest, a tiszta festék olyan, mint a szemrehányás.

Reménykedve jöttem, látom, hogy a festmények már másmilyenek az esti fényben. Ez a legszerencsé-
sebb hasonlat, jelekkel és hanggal kell szólni, bevonulni, lényegében hozzájárulni ahhoz, hogy visszavigye-
nek és letegyenek. Gábor is leteszi az ecsetet, nem mer visszanézni, nyújtózkodik, az oszlopokra ragaszt 
plakátokat. Erősnek érzi magát, ingerült, de elégedetlen, hümmög, tetszhalottként fekszik a földön.     

Megretten az ember, ha elfordítja a kulcsot, és meghallja a próféciát. A mutatóujjával néz, beül a kávé-
házba, pesti vicceket mesél, hozzálát átdolgozni egy tölgyfa leveleit, felhív telefonon, nemsokára szemer-
kélni kezd az eső, csupa kérdés vagyok. Átúsznak a folyón magyar zászlócskával. Fiatal nők ugrálnak  
a vízbe a jelenet szereplőiként. (Összegyűlnek, átölelik egymást, kilopódznak, ketté törik a hurkapálcikát, 
úgy látszik, ez a játék vége.) Az áldozatokat megáldják, az ember fia harangszóval ébred, elferdítik és 
tovább magyarázzák.

Az idő rossz, megérdemli a nevét, madártollat kap, eltűnődhet azon, mire képes. A piros, fehér, zöld 
szalagot lobogtatja a szél, eldübörögnek mellettünk, elárultál. Körbe kell futni a földet, közben felemel-
kedni, futni tovább, mert ha belebuksz, nézhetsz a szemüveged felett. Fuss, mert ártatlan vagy, és ha meg-
halsz, még ártatlanabb leszel. A székek huzata is ugyanolyan színű, a támlája is, hozzá támaszkodhatsz. 
Gábor átfesti a képet, az ecset mint a cápa foga, a gesztenyefa levelei elmozdulnak, összeomlanak, mint 
a kártyavár. Térbeli akadályok választanak el tőlem, nem foglak elfelejteni. Bűnösnek érzem magam, 
fehér a tér, vezess keresztül a kihalt városon. 

Véres a március, mindig más kezében, az enyémben csak ábránd. Zászlókat szúrnak a földbe, és  
a tantermekben maszkokat osztogatnak. Hárman ülnek az asztalnál a civilizáció keresztmetszetében. Fent 
a város felett forognak a csillagok. (Gyere nagy szorultságodban, és válassz ki engem. És jelenj meg azon 
a helyen, és… – mondja. És válassz ki egyet, és telepedj le… – mondja.)  

Szerszámmal a kézben gyűltek össze a kocsmában, becsukják az ajtót, simogatással elküldik a gye-
rekeket. Nevetségesek a fehér fényben, a fehér takaró alatt. Táncolnak, a táj lényegét tekintve hullámzó, 
mint a lányok haja, nekik való, mint a tenger, melynek partján élvezi az ember meglengetni a zászlót. 
A tárgyak fényesek, mint a csillagok, és szétfolynak egy közös rendezői elvben. A formák tökéletesek, 

mint a prófécia, mégis elenyésznek. Úgy jelzik Őt, mint a cselekvőt, akitől létrejön a térben való mozgás. 
A lapokat lezárták, új támadást kellene szerkeszteni. Gyülekeznek a felhők, a bőrönd még tele, ez a sza-
badság ára. 

Állnak még a hosszú, kubista házak és a tölcsér formájú hegyek. Együtt vannak ezen az estén a roj-
tos virágok, bólogatnak, mint a karcsú lányok Budapest felé, és az éjszaka egyre magasabbra emelkedik. 
A festő fest, ha emlékezni tudna, emlékezne rá, hogy elkótyavetyélte az életét. Ha együtt, ha külön, az 
emberek bezárják ablakaikat, felírják a megcáfolhatatlan matematikai törvényeket, hogy megkülön-
böztessék őket Isten törvényeitől.
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