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MINDEN MÁS, EZ MÁR SZENVEDÉLY

Rövidhangjáték

Szereplők
HILDA
ERVIN

I. FÉRFI
II. FÉRFI
III. FÉRFI

(Egy háborús film hangfoszlányai a tévéből.)
ERVIN Unalmas. Kikapcsolom a tévét.
HILDA Hagyd még!
ERVIN Holnap korán kelek. Ne haragudj!
HILDA Kár.
ERVIN Ne haragudj! (megcsókolja Hildát) Szia. Jó éjszakát.
HILDA Jó éjszakát. (hirtelen, élénken) Ervin? Cuncimókus?
ERVIN (fásultan, álmosan) Nos? Mi van? Nem vittem ki a

szemetet? Vagy mi? Azám! Húzd csak fel az ébresztő
órát! Ötre.

HILDA (felhúzza az órát) Tessék, felhúztam.
ERVIN Ne várj ebédre, későn jövök. Pusz-pusz.
HILDA (kifejezéstelenül) Pusz-pusz.

(Echóban)
HILDA Ervin békés arccal horkol mellettem. Keze a nyirkos

párnán. Kisurranok mellőle, és a konyha felé indulok. 
Nesztelen léptekkel haladok, az ajtó nyikorgását alig 
hallani. A hűtőből kiemelek egy megkezdett üveg gint. 
Töltök magamnak, majd a hálószoba felé indulok. Er-
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HILDA

I. FÉRFI 
HILDA

II. FÉRFI 
HILDA

HILDA

III. FÉRFI 
HILDA 
III. FÉRFI 
HILDA

I. FÉRFI 
ERVIN 
I. FÉRFI 
ERVIN

HILDA

vin békés arccal horkol az ágyban. Ismét bekapcsolom 
a tévét. SS-katonák lövöldöznek. Partizánokkal har
colnak. Robbanások. Tűz. Jó film.
(Ajtócsengő)
(echó) Ugyan ki lehet ilyenkor? Kikukucskálok a 
kulcslyukon. Állig felfegyverzett katonák!
(kintről ordítva) Nyisd ki az ajtót, vagy betörjük! 
(echó) A konyha felé hátrálok, és kirántok egy kenyér
vágó kést. (Robaj, ajtócsapkodás, léptek dobogása, 
csörömpölés, amely végigkíséri a jelenetet)
Ti vagytok a társadalom vérszopói!
(echó) Egyikük teljes erőből pofon vág. Ujjnyomai 
ott maradnak az arcomon. Kezemből kirepül a kony
hakés... A bárasztalkához kötöznek. A vastag kötél 
eleven húsomba vág. Fáj. A katonák kegyetlenek. Fáj. 
Hálószobánk ablakába géppuskát emelnek. Golyózá
por porzik a falon, a fenyős akvarell alatt. Az ablakok 
bezúzva nyikordulnak.
(Géppuskaropogás, robbanások)
(echó) Egyikük hajamba markol, úgy vonszol végig 
a konyha virágmintás padlóján. Pisztolyát számba il
leszti.
Hol van?
Mi?
Ne játsszd a hülyét, ha nem akarsz rosszul járni! 
(echó) Pecsétgyűrűs öklével arcomba sújt. Elszédü
lök. Zúgó fejjel hallom, hogy Ervint kiráncigálják az 
ágyból, és ütlegelni kezdik.
FIol van?
Mi hol van?
Nagyon jól tudod.
Esküszöm, nem tudom.
(Ütlegelés, jajgatás, üvegcsörömpölés)
(echó) Valaki egy féltéglával beverte az ablakszárny 
egyetlen épen maradt üvegét. Félszemmel a tévét bá-
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II. FÉRFI 
HILDA

II. FÉRFI
III. FÉRFI 
HILDA

LRVIN
HILDA

I. FÉRFI 
HILDA

I. FÉRFI

múlom. A németek túszokat gyűjtenek. F^gy csupasz 
falnál gépfegyver ugat. A foglyok egy része holtan 
roskad össze. Jó film. A feketeinges hirtelen fölém 
magasodik. Könyörtelen. Sötét tekintettel méregeti 
testemet. Aztán egyetlen mozdulattal sarokvasastul 
együtt kitépi a szekrényajtót.
Bundák... Te burzsuj ringyó!
(echó) Hang nélkül kiáltok. Testem szilánkokra hasad. 
Fz már nem én vagyok. A férfi a könyvespolcot fürké
szi.
Könyvek... Te elfajzott!
Le a dekadens értelmiségiekkel!
(echó) Rettegés kerít hatalmába. Fz az éj mindent 
megér. Sikoltozom, ahogy a torkomon k ifér... A ááá... 
O ohh... Minden más, ez már szenvedély. Bakancsok 
dobogásától visszhangzik a szoba. A sarokból HTvin 
vánszorog felém.
H ilda...
Hallgass! Neked ehhez semmi közöd! (echó) A meny- 
nyezetet kémlelem, a kopasz férfi a nyakamba liheg. 
Kibuggyanó nyála végigcsorog felsőtestemen. A tévé
ből dallamos katonanóta árad felém. Szeretem ... szere
tem a lőporfüst szúrós szagát, a káoszt, mely magával 
ragad. Egyikük hátracsavarja a karom, a tar fejű fülcim
pámba harap. Minden más, ez már szenvedély... A fe
keteinges korbácsával combomra, hátamra csap. Újra és 
újra. Egyikük kezében elektródák. Torkát pokoli kacaj 
hagyja el. Ervin halkan nyöszörög a sarokban. Minden 
rúgásra nyüszítve válaszol. Gépfegyverropogás hallat
szik a távolból. Minden más, ez már szenvedély... A 
kopaszra borotvált katona leteper, a parketton kínoz.
Ha egy szót is szólsz, elvágom a torkodat.
(echó) Ruganyos melleimet harapdálja, majd felkel, s 
hosszú szárú csizmájával állón rúg.
Kurva! Mocskos kurva!
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HILDA

II. FÉRFI 
HILDA 
II. FÉRFI 
HILDA

III. FÉRFI 
HILDA

O ohh... oohh... (echó) Ajkamba harap, vér csorog az 
arcomon. Lakkozott körmeimet hátába vájom. Piros 
patakocska serken ki körmeim aló l... Suttogások, si
kolyok... Az éj hideg levegője izzadt testemre fagy. 
Rémült vagyok.
Cigarettát!
(echó) Előhalászok egy Marlborót a táskámból.
Tüzet!
(echó) Öngyújtómat remegő kézzel tartom elébe. Ha
talmas alak. Jegeskék szeme különös örömtől sugár
zik. Félig sem szívott cigarettáját bársonyos bőrömön 
nyomja el. A megpörkölődött hús szagával telik meg a 
tüdőm. Körülöttem zaj, zsibongás. A balkonon fejlövé- 
ses férfi fetreng. Minden a legnagyobb rendben. A kibo
rult földű ciklámenek illata a puskapor szagával vegyül. 
Ő hatalmas. Késével felsebzi hasam tájékát. Melleim 
kemények, fenekem sima. Minden a legnagyobb rend
ben. Arcomat kínnal a feketeinges felé fordítom. 
(Reális) Kívánom, hogy üss... te csábító!
(echó) Képzeletben egy rács mögött állok. Karjaimmal 
nekifeszülök, hűvös az éjszaka. M eztelen testemen 
kötélnyomok. Tankok dübörögnek valahol a távolban. 
Ugató farkaskutyákat engednek be a cellámba. Csaho- 
lásuk félelmetes. Szökni próbálok, gondosan manikű
rözött körmeimet a falba vájom. A rács mögül kacagó 
gyerekek szemlélnek. Kiguvadt szemmel bámulom 
őket, mialatt ők kárörvendőn az ebeket biztatják. Ki
áltok... A balkonon fejlövéses férfi fetreng. Minden 
a legnagyobb rendben. A méregzöld filodendronok az 
előszobasarokban letördelve haldokolnak. Bundáim, 
cipőim szerte a lakásban.
Az ékszereit is!
(echó) Brossaim, karkötőim, nyakékeim a padlón. A 
feketeinges az értékesebbeket kiválogatja, a többit ki
hajítja az ablakon. Sikolyaim ajkamra fagynak.
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III. FÉRFI 
HILDA

HILDA

III. FÉRFI 
HILDA 
III. FÉRFI 
HILDA

HILDA

II. FÉRFI 

HILDA

III. FÉRFI 
HILDA

ERVIN

Te felcicomázott pojáca!
Kívánlak...
(Harci zajok)
(echó) Az ágy feldúlva, egy katona hörög rajta, vé
rében úszva. Apró vérfoltok pettyezik a homokszínű 
szőnyeget és a tapétát is. A tévé képernyőjén időköz
ben vad jelenetek játszódnak. Harckocsik gördülnek 
elő, fel-feltépve a város utcáinak aszfaltburkolatát. 
Rémült gyerekek kuporognak a falak mentén.
Na, bevallód?
Mit?
Bevallód?
Kínozol...
(Robaj)
(echó) Visszakézböl pofon vág. Valami jóleső fájda
lom ömlik végig testemen. Hirtelen körülvesznek. 
Tekintetük vad lángként perzsel. Aztán már csak saját 
sikolyaimat hallom.
(Korbácsiitések)
Te vagy a társadalom bomlásterméke. Lehúzlak a 
WC-n!
Kívánlak! Kívánlak! O ohh... oohh... (Echó) Leté
pi rólam a harisnyatartómat, vadul, izzadtan liheg. A 
többiek faarccal figyelik a jelenetet. Egyikük lesöpri a 
polcokról a könyveket. Rugdossák, rongálják a lakás 
még megmaradt berendezését.
(Robaj, csörömpölés)
Csak rajta! Verjük szét ezt a fekélyes odút!
(echó) A hajam a hátamhoz tapad. A korbácsütések 
nyomán bőröm apró csíkokkal, véraláfutásokkal telik 
meg. Tagjaim ólom nehezek... (Suttogva) K ívánlak... 
K ívánlak...
(A zaj egyre erősödik, majd hirtelen megszűnik. Már 
csak a tévé szó l)
Mi van, drágám, nem tudsz aludni?
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HILDA Dehogynem, kedvesem, csak aludj. Jó éjszakát. (Echó- 
ban) Ervin békés arccal horkol mellettem. Kiosonok a 
konyhába, és töltök még egy kis gint. A tiszt a hűtő- 
szekrény mellett vár. Arca marcona. Pisztoly hever a 
padlón. Felemelem és lövök. A tiszt elterül. Átlépek 
rajta, és kezemben a pohárral a hálószobába vonulok. 
A film még tart. Csapzott hajamat kifújom szemem
ből. Tekintetem a tévé képernyőjén... Minden más, ez 
már szenvedély...

(Lejelentő zene)
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A FÁBÓL FARAGOTT KIRÁLYFI

A függő alumíniumketrecböl nézve Lady Gray elmélyült tán
cával, műkontyával, kapcsos harisnyakötős combjaival zümmögő, 
áttetsző nejlonszárnyakon röpül felém az ősrobbanás mélyéről. 
Lakkozott politúr feneke, tetovált, csillámporos mellei csak növelik 
királynői tartását. Fején vakondbriliáns-diadém, szemhéja, szemöl
döke mohazöld. Rajtam csak egy smaragdszín, buborékos állagú, 
folyékony halmazállapotú hosszú sál.

A ketrecen belül zsong, babusgat. Marylin M onroe és Josip Broz 
Tito, a légtérben lebegő két pop-art ikon kacag, buta elektromos 
jeleket sugározva szét a körülöttünk lévő semmibe.

Lady Gray papírsólymok tengerében, a padlón, szakadt haris
nyában, fekete szájjal.

Hasa, véknya, mint a hámozott őszibarack.
Hajolj fölém, istennőm. Keserű szád nektár.
Fények. A helyi érzéstelenítő zsibbasztó ürességérzete a száj

üregben.
Narif, a fehér köpenyes zümmögő szerkentyűivel az arcomba 

nyomul.
Ő az egyetlen fogorvos, akiben megbízom.

Ezt bizony húzni kell. És a mellette lévőt is. Sajnálom.
Nem tudok lélegezni az orromon, a számon.
A tömítőgél halmazállapotú Tito morcosán mutogat a röntgen- 

felvételekre.
Egy varangy ugrik a mellkasomra.
A csontvelőmben lakozó angyal izzadva szuszogni kezd:
- Úgy szeretnék ember lenni.
A varangy a torkom felé araszol.



Üvolténi kezdek.
N arif rám szól.
-  Mondtam, hogy hunyd le a szemed, félni fogsz!
A fények párhuzamos, szemhéj mögötti ultrahang-illusztrációi. 

A ketrec fémjének rétegelt szomorúságoázisa.
A képernyőn fémes kongással megszólal Lady Gray, a bűnös 

nő. Szárnyain injekciós tűk, kopaszodó fején politíirhab. Vállára 
hajtom a fejem, ő mosolyogva harapdálni kezdi levegőben levitáló 
kiónja, Barbie-M achine fűlkagylóját, majd elmosolyodik.

- Gyere, térj vissza az álmomba!
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AGRESSIVA

Hárman rugdosnak.
Egyikük én vagyok.
A kőolajipari konszern és a nagy tételekben vásárolni valót kí

náló áruház közti, bankok uralta átjáróban méla, unaloműző passzi
óként, mint ahogy az már szokás.

-  Gyűlöllek, mert vagy -  szól a Tetovált.
Rugdosott énem szőrös, tulipirosra mázolt testével ide-oda fa- 

csarodik a pompás dísztéglákkal kirakott területen, rugdosó énem 
a Tetovált felé fordul:

-A d d  ide azt a könnygáz-spray-t!
A szőke, kis mellű Elvira taposásba kezd, aztán ránk ölti a nyel

vét, és gyors kopóvágtával a Limáni park felé fut:
-  Fogjatok meg, huncutok, egyre forróbb a levegő!
Fetrengő énem hirtelen talpra áll, és disznóarcú rendőrré válto

zik, mögötte Elvirával.
Disznókörmös mancsa gumibotot markol.
Röhögve fegyelmez kettőnket. Elvira eltűnik, mint egy kísértet.
A narkós, lékelt koponyájú sofőr rám vicsorít:
-- M egérkeztünk. Százhúsz dinár.
Kinyitom a szemem.
A bevásárlóközpont előtti utcácskában vagyunk, az emeletes há

zak és a passzázs közti szűk betoncsíkon.
M egmarkolom a könnygáz-sprayt és a sofőr arcába fújom, majd 

gyorsan kilépek a kocsiajtón.
A félemeleten bóklászva Elvirát látom, amint a Tetoválttal a zsú

folásig telt pultok közt bevásárlókocsijukat tolják, mint egy baba
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kocsit. A hangszórókból egy recsegő song, a Front 242 formáció 
Agressiva című zeneszáma bömböl, csontvelőig hatolva.

Az egyenruhás őrök egyike gyanakodva vizslat.
Térdre esem előtte, és átölelem csülkeit:
-  Segítség, Kloákaszájú! Sóvárgom, reménytelenül, vágtázó ko

póként a szennyes hómezőkön, acsarkodva.
Az őr kiveszi a műfogsorát, és felém nyújtja.
Felegyenesedem, és hattyúöklömmel gyomorszájon vágom.
Az őr Elvirává lényegül át, elomlóan szétterülő, habos ruhazu- 

hatagban heverve, fogai közt véres rózsával, disznókörmös marká
ban könnygáz-sprayt szorongatva.

Kopogó patáimmal odalépkedek a bevásárlókocsihoz, a Tetovált 
mintha m egfagyott volna.

-  Ezt neked -  nyújtom felé a műfogsort, tépőfogai közt véres 
rózsával.

A Tetovált nem nyúl az ajándék után. Szikrázó tekintettel préseli 
ki a szavakat.

-  Gyűlöllek, mert vagy.
A műfogsort messzire hajítom, a félemelet egyik tükörfényesre 

nyalt kockájára, ezt követően pedig a bevásárlókocsit megmarkolva 
megindulok kifelé, a parkolóhoz.

A parkolóban rengeteg autó. Továbbtolom a bevásárlókocsit, 
hisz úgyis fölösleges.

A m ozgólépcsők surrogása fokozatosan halkul, majd elmarad 
mögöttem.

Én, a narkós Tetovált, véreres szemekkel, az emeletes házak 
ablakaiban időközben kigyulladt fényben tükröződöm elnyúlva, 
miközben a lékelt koponyájú Elvira dudálni kezd a mellékutcában 
veszteglő kocsiból.

A passzázs előtt hátrahőkölök.
Hárman rugdosnak, fogaik közt véres rózsával.
Egyikük én vagyok, disznóarcú rendőrként szorongatva a könny

gáz-sprayt.
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AGYGYANTA

Megölök valakit. Szenvedélyesen kívánom. Sőt, gépfegyverrel 
szafarit rendeznék maradék baráti körömmel szép városunk utcáin, 
és teherautóból lövöldöznénk a hús-vér, papírmasé vagy rágógumi 
állagú, becsületes, törvénytisztelő polgártársainkra. Gerhardnak 
nevezem magam, de nevezhetném magam Traiannak is, ahogy a 
pöcsömet is hol Gestapónak, hol securitaténak becézem. Ha kevés 
dilibogyót szedek, ritkán hagy cserben. Legjobb barátommal, a cél
talan és értelmetlen létformát velem együtt szintén tökélyre fejlesztő 
Damirral (nevezzük így) és nőjével, a súlyfelesleggel küzdő, ám el
bűvölő kobaltkék szemű Ráhellel (nevezzük így) időnként éjféltájt 
összejövünk valamelyik temetőben, és latin mantrákat recitálunk, 
vagy Miki-egereket és Snoopy-kutyákat űzünk ki egymásból. Egy
szer megjelent előttünk egy furcsa, légies démon, de aztán kiderült, 
hogy rossz helyre küldték. Mellesleg abban a temetőben fekszik 
nagyanyám és nagyapám is, nyilván vigasztalanul és boldogtalanul, 
ahogy egész életükben ordítva, sírva, szűkölve éltek zsíros, termé
keny földű tartományunk egy eldugott, határ menti kisvárosában. 
By the way, Damirral és Ráhellel együtt mindhárman kisebbségi 
magyarok vagyunk, ami körülbelül olyan érzés, mintha szaros söp
rűvel simogatnának mindkét oldalról. Végső soron az ember lehet 
önmagától is független, sőt, ez még jól is állhat neki, csak mi a fe
nének. Az agyam, mely egy Pentium személyi számítógép és egy 
kocsonyás állagú, rémálmokkal dúsított zselatinmassza üdítő keve
réke, gonoszul bugyborékol. Végső ideje, hogy vagy többet járjak 
pszichiáterhez, vagy kevesebbet, fölakasszam magam szögesdróttal 
(mert az úgy szép), esetleg dugjak egyet. Tulajdonképpen mindegy. 
Nem várok senkire, nem tartozom sehová, nem vagyok jó  semmire,
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és önmagam fölöslegessége borzongató zsibbadtsággal tölt el. Úgy 
érzem magam, mint egy kivehető ajtós, műanyag turmixgép (ez egy 
százéves humoreszk-fosszília morzsaléka, csak már nem tudom, 
melyiké). Bármikor lecserélhető, kibelezhető, részeire bontható, de 
mint Aladdin csodalámpájában, bennem is egy dzsinn lakozik. Időn
ként Drakula grófként járja a várost (de már nem ftivezik, mert rosz- 
szul lesz tőle), aztán visszasettenkedik koporsójába, a műanyag tur
mixgép virtuális leikébe, mint egy összecsukható, szakrális jellegű 
barokk triptichonba. A halál szexepilje. Milyen szép. Milyen szép.
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A LABIRINTUS MÁSIK ARCA: 
VÉGTELEN PÁZSIT

Feledés. Ekhnaton? Hórusz? Gyöngyöző mikróbaszörföző, se
lyempiramis, iivegház-oázis. Franciakrémes a kerti, körvonaltalan 
asztalon, a fííszőnyeg határolta betonsávban. Buja, húsos falú la
birintusban baktatunk, a minószi, etruszk írásjelekkel, óskandináv 
rúnákkal telerótt terrakotta-lapok borította talajon. Kísérőim Alice 
Csodaországból és Ariéi, a kiismerhetetlen. Az erezett humanoid 
falak szabdalta terek, oázisok, kertek, sivatagok önmaguk inverz 
tulajdonságait szórják szét a galaxisok szemcsés állagú smaragd 
vákuumában. Megérkezni? Ez most fölösleges, lényegtelen pont az 
üde közömbösség óceánjában. Játék-merénylők játék-gépfegyve
rekkel, sajátos, fura koreográfiájú táncszínház-produkcióval em el
ve a fogadás fényét, melyben ezúttal a Holdbéli Csónakos részesül
hetett. Kolostori cella a folytonos változásban. Ariéi megmártózik a 
lágy szirmú, délibábszerű szomorúfűz-patakban. Szimpatikus achát 
szörnyeteg, homlokán faun-szarvakkal. Alice a hűs világosságot 
árasztó szent DNS-spirálok közt megállva felém fordul: „Az én 
gondolataim számomra idegen gondolatok, de az érzelmeim teátrá- 
lisan is valósághűek. Mozdulataim más mozdulatai, szavaim belém 
kódolt, ráción túli ősszavak. Kell ennél több?” Golyóstollat szúr a 
mellkasába, és továbbhalad a terrakotta pázsiton. A Minótaurosz, 
szégyenbélyeggel a homlokán, a reneszánsz szökőkút előtt vár 
ránk. M ár nem szörnyeteg, csak annak lepárolt esszenciája. Mez
telen hátammal a labirintus pulzáló falának dőlök. „Ha növény 
lennél, lepréselnélek és herbáriumba helyeznélek.” A Minótaurosz 
Alice tudatfennsíkjain Ariéi és az anyagi dimenzió behatároltsága. 
Rongybabákon heverek, és azt hiszem, ez a teljesség; az elmúlás,
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a teremtés, a reintegrálódás gyönyöre. Néma sikoly, a céltalanság 
lágy, selymes ékszerdoboza. A haza pihés burkában kuporogva, in
teraktív kisfiú-installációként, szemlehunyva.
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A NEOISTA KÓD

Ötven évvel az antirészecske-robbanás után Pol Pót Autonóm 
Tartomány fővárosát, Fertő Cityt elárasztották az értelem, a jó indu
lat és a harmónia láthatatlan, de a zselézett hajúakra igencsak szél
sőséges irányban ható hullámai. A városban az Armani-, Versace- és 
Dior-egyenruhás, napszemüveges humanoidák, a káoszkultusz hí
vei uralkodtak, de én, lan Curtis, a XIII. századból teleportált szász 
Cioran-klón, a Szent Geometria híve, ismertem néhány pozitív 
biomező felé vezető utat. Ilyenek voltak: a Neoista Kutatóintézet, 
a Szabad Tudományok Akadémiája, a Marilyn Monroe-szentély, a 
Kortárs M űvészeti Múzeum, néhány illegális galéria, könyvesbolt, 
kávézó, stúdiószínház. Bárkit át tudtam csempészni különböző tér
idő kapukon az általa igényelt haza-fragmentumokba. A Marilyn 
M onroe-szentélyben épp transzavantgárd misét celebráltak, a kö
zönség közt Warhol, Kassák, Björk, Mishima, Dali, Houdini, Kaf
ka, M arguerite Yourcenar, Joseph Beuys, Elfriede Jelinek stb. vet
tek részt. Ugyanilyen heterogén társaság képviseltette magát a Kor
társ Művészeti Múzeumban is, ahol épp Szombathy Bálint, alias 
Art Lover retrospektív kiállítását nyitották meg, ahol már én is fel
léptem, mint egy trashcore-énekes, nekromanta-anarchista együt
tesemmel, s szivárványszínű kakastarajjal, ágyékkötőben nyers 
marhabeleket dobáltunk, és ipari vízzel locsoltuk a közönséget. 
Saját életemet is úgy élem át, mint egy rokonszenves vagy kínos 
performance-szériát, aminek nem látom a végét, de tudom, hogy 
két inkarnáció közt a tibetiek által Bardónak nevezett hely tulajdon
képpen Akademgorod, a neoisták ígéretföldje, a művészek, tudó
sok és a lángoló vasalók hazája, valahol a Jakutföld és Izland közti 
létsíkon. A biomezőkön kívül pótrendőrség, a Iidérclovagok üldö
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zik a nem megfelelően szocializált-agymosott homo sapienseket, 
kiborgokat, tündéreket stb. Ok üldöznek, mi időnkét disztrojozzuk 
az állásaikat aknavetővel, alpesi virágokból font koszorúfüzérrel, 
miegymással. Néha becsapjuk őket. Három hi-tech szakember: 
Angéla Carter, Corto Malthese és Cicciolina 3D-s computergrafika- 
csapdákba, esetleg kísérteties digitál-felhőkbe csalják őket, mi pe
dig elektrosokkokkal radírozzuk ki negatív attitűdjüket. Duchamp, 
Julija Kristeva, Alán Ford, Meyrink, Manzoni, Schwarzkogler, 
Finnegan szintén a mi oldalunkon áll.

M onthy Cantsinnel (pont hat óra van, a neoisták ideje) épp a 
Kortárs Művészeti Múzeum vetítőtermébe lépünk be, amikor 
Szombathy jön elénk gondterhelt arccal.

-  Baj van. Veszélyben az amúgy is törékeny sziget-harmónia. 
Björk, akinek a bőrébe van tetoválva és a biztonság kedvéért kap
szulaként a fogazatába ágyazva a neoista kód, haldoklik. Épp egy 
új clipet forgatott, Jeff Koons-féle élő, posztmodern porcelánma
lacokkal, am ikor interaktív lézerrel megsebesítették. Gustav Klimt 
megidézett szelleme sugallta: csak egy anorexiás, raccsoló, balke
zes és kontaktlencsét hordó, teleportált, zombiarisztokrata menthe
ti meg mind őt, mind bennünket, ha lángoló fáklyaként feláldozza 
magát a dekadencia és az értelem dialektikus oltárán.

Elrévedek a neonnap sugaraiban. Miért is ne? Végső soron már 
középiskolás koromban vallottam: az élet púnk. Ha belegondolok, 
tényleg igazam volt. Szombathy felé fordulok:

-  Oké, de egy feltétellel: Tsúszó Sándor alakjában Lars von Trier 
vegye filmre, és Peter Greeneway digitalizálja az egészet.

-  Jó.
Spirálmozgással a megfelelő helyen, Fertő City főterén találom 

magam. Palackozott forrásvízzel lenyomok néhány tablettát a tor
komon, aztán, zsebemben a miniatűr Buddha-szobrocskával, lehu
nyom a szemem. Magas kameraállványokon, kifordított Superman- 
jelm ezben Art Lover-Sz. B. és Tsúszó Sándor-Lars von Trier, mint 
két modernista-szimbolista operatőr-arkangyal, fürkésznek az ob
jektív mögül. Azt hiszik, nem teszem meg. Én. lan Curtis. „Nem 
élni gondja, meghalni gondja”, Handke után szabadon, herbárium
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ba préselt Coetzce-szívvel. Az ok nélküli rég-nem-lázadó. Legalább 
nem annyira síiket és fölösleges az egész, nem, Paracelsusom? 
Letörlöm homlokomról az izzadságot, az utolsó M olotov-koktélt 
magamon töröm szét, miközben előírás szerint Ady Endre Vér és 
arany című versét üvöltve forgok a saját tengelyem körül, mint egy 
táncoló dervis, és égek, égek, égek.

Fire, Walk With Me.
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A. N. G. S. T .-D . I. S. C. O.

Ha a zöld parókás hermafrodita leveti az arcát, a viháncoló 
csontüregekben nyers, feltört tojásszerű váladék hasít az üres mély
ségbe. Ha a velencei maszkot a velencei tükörhöz vágjuk, a fel
hasadt szilánközönben ismeretlen világok után kutatunk tévelygő 
űrutasokként. Ha levetjük tetoválásainkat, védtelenné válik hártya- 
szerűen nyúló, pörsenéses malacbőrünk. Ha eltüntetjük forradása
inkat, letűnt rave-partyk lézerakupunktúrája hasít koponyánkba. Ha 
a sívó homok tekintetét viselő virtuális asszony leveti egyenruhá
ját, m egszűnik személyisége. Kender, bőr, perion, selyem, csipke. 
Kétdimenziós C-printkonzervekbe mélyhűtve, múlandó örökkéva
lóság vetített fényfalon. Ha a mágneslemezbe sűrített információ 
leveti titkos álarcát, valami rémületes történik. Ha a lila zubbonyos 
webmester magához nyúl, betonba ütközik. Lepusztult, elfeledett, 
romos wellnessközpontok a fojtott levegőben. Szétvert, összefir
kált ajtók, lángoló parlag. Fantomautók, majd birkanyáj. Néptelen 
acélliveg-plasztik asztrálerotika-táj, nyirkos tenyerek a csomagoló
anyag-foszlányokon. Halott bárpult, üresség-vendégekkel. És ismét 
tükör. A m indent magába szippantó, frissen felkent míniumtól csil
logó kozmikus vulva, policolor-ondófoltokkal a függőleges padlón. 
Beton, sóder, gizgaz, üvegcserép. Lost Highway.

A rövidformát Gordana Andelic-Galic (Bosznia-Hercegovina) és Lina 
Theodorou (Görögország) a Balkanart ’07 alkalmából Újvidéken bemuta
tott munkái inspirálták.
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ANGYALMARÁS I.

Félelemszürkület. Angyali érintés. Robotmagány. A Dusán cár 
utcából a zsidó temető felé tartva hirtelen kiléptem önmagámból. 
Szemben velem egy trasformers-robotangyal bámult vaksin a beton, 
a cement, az üveg és az acél határolta térterületre. „Szóval megint itt 
vagy” sóhajtottam. „Igen” -  mormogta. „Jöjj, megtanítalak lebeg
ni” - szólt, titánium-oxid tenyerén néhány diszkó-drog tablettával. 
„Kösz, de mivel ki-be sétálgatunk egymásban, tudod, hogy az ilyen 
hülyeségeken már eszméletlenül rég túlestem” -  válaszoltam barát
ságtalanul, miközben éreztem, hogyan bújik elő fejemből a fogyó 
Hold Wolfram-sarlója. „Oh, shit, már megint” -  bosszankodtam. 
„Te nem az a robot vagy, aki én vagyok. Te valami egészen más 
vagy. Tűnj már el, de gyorsan!” A robot hátat fordítva sírva fakadt. 
„Wolfgang vagyok” -  mondta panaszosan. „Az agyadban, a szíved
ben, a zsigereidben működő félelem hozott létre, elektrostatikus- 
eksztaktikus hullámokból -  a gondolataidból fémes ritmusokból, 
melyeket állandóan a hifitornyodon hallgatsz, sápadt fénynyalábok
ból, ahogyan betolakszik a fogyó hold a lehúzott redőnyök mögé, 
hattyúk röptéből, akiket szeretsz, mert épp olyan gyönyörűek, ami
lyen sebezhetők. Áramkörökből, melyek az idegrendszered huzal
rendszerében szunnyadnak. Te én vagy. Csókolj meg! Kérlek! És 
jegyezd meg: nekem Ariéi leszel, míg élsz. Örök különc, sóhajból 
és vágykonstrukciókból összetákolva. Előlem sosem szökhetsz 
meg. Ahogy a többi rejtőzködő énedtől sem. Látod azt a síró kisfiút 
ott a pádon? Viorelnek hívják. A szembogaraid fényéből táplálko
zik, különben illékonnyá válna, mint egy finomanyagi lény. Ha nem 
fogadsz el mindannyiunkat, akik a lelkedben matatunk, baj lesz. 
Forever. A következő életedben is.” Rázkódni kezdett, hab türem-
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lett ki fémszáján, eldőlt, hangos fémzörrenéssel, m intha bádogra 
ütöttek volna kőműveskalapáccsal, a gyerek pedig, konyhakéssel a 
kezében, odalépegetett hozzám, bizonytalan járással, mint egy ré
szeg flamingó, és az arcomba köpött. „Szia, apuci” -  vicsorogta, és 
hátra sem nézve, elrohant a Limán III. felé. A robothoz fordultam. 
„Wolfgang, hogyan segítsek? Hiszen az egész makrokozmosz én 
vagyok, és te és mi és általában és egyáltalán egy egységes, tudatos, 
talán antropom orf szubsztancia vagyunk-vagyok. Adam Kadmon? 
Ez az igazi, közös nevünk?” A robotszemek még egyszer felizzot
tak. „Jegyezd meg: nekem mindig Ariéi maradsz, csillaggal a hom
lokodon. Átmeneti forma. Anyagba sűrűsödött iszony és magány.” 
„Te, te fémboszorkány” -  szóltam, leporoltam a nadrágomat, és 
tovább lépdeltem az UV, xenon, kripton fényfolyam csillagok szab
dalta magányomba, melyet a legártatlanabb, legkiszolgáltatottabb 
szajha tiszta sóhajából formaterveztek, s mint valami csodás víz- 
cseppet, egy duzzasztógát gyűjtőmedencéjébe rejtettem ... Egyszer 
csak fájdalom hasított a nyakamba. „Aha. Angyalmarás. Már régóta 
számolok vele. Oké. Elfogadom.”
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ANGYALMARÁS II.

A bárpultnál ülök, és ír krémteát hörpölök, amikor mellém hup
pan egy felhasított koponyájú drogszirén. A harsány ál-hangulatvi
lágítás és a műanyag & tükörfelületek sokszoros játékterében szem
léljük egymást.

- A z t  hiszem, már láttalak itt.
-N e m  hinném.
-  Fizess nekem egy kávét.
- Hogy hívnak?

Te ugye magyar vagy?
-  Miért, látszik?
- Megérzés.

Grimaszt vágok, és közelebb hajolok hozzá.
Én démon vagyok, és megeszem a lelked.

A leányzó tekintete megállapodik az ádámcsutkámon.
- Tudom, mi kell neked.

Kétlem.
- Idefigyelj... Azért már leérettségiztem.

Nem lehet több tizennégy évesnél, agyonfestve, vérző ajakkal, 
halántékkal.

- Gyere, apuci! - Rám néz. -  Vagy kisfiú?
Egyszerre törődöttnek, petyhüdt arcúnak tűnik. -  Ismerlek. N a

gyon ismerlek.
A kávézó mellett beülünk egy ócska Zastavába. A volánnál egy 

borostás űrgamma bólint.
-  Ő úriember. Ma velünk jön -  mutat rám a lány.
Cem entfalak közt suhanunk. Csúnya, otromba környék, szem

lehunyva.
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Rendetlen szoba-konyhába lépünk a város egyik külső, lepusz
tult körzetében.

A lány jelentőségteljesen megáll a szobaajtó előtt.
-  Itt, az időkapszulában az van, amitől a legjobban félsz. Egy új 

kezdet. Itt pedig... -  Felvihog, és a sarokban egy letakart fotelról 
fellebbenti a szutykos lepedőt.

Nyom orék, tolókocsis, aszott öregasszony tűnik elő, gonoszul 
csillogó apró, szúrós disznószemekkel.

-  Ez dédi. Mozgásképtelen és süketnéma. A tibeti bőn és a ha
waii huna-varázslás boszorkánya. Azt akarom, hogy megdugd, az
tán ezzel az üdítőitalos üvegnyakkal szúrd ki a szemét. Utána elme
gyünk Popovicára, Nosferatuhoz.

Az űrgamma-sofőr a konyhabútor mosogatólével telt részegy
ségébe dugja a fejét, a lány pedig rámkacsint, elővesz egy zsilett
pengét és megnyalja, miközben tésztaszerűen kezdenek megnyúlni, 
szétmállani a vonásai.

- N a .  Akarom.
A sofőr időközben hártyás anyagot maga köré növesztve bebá- 

bozódik, m int ahogy talán a mutáns selyemhernyók szoktak. A dédi 
megnyalja foghíjas, fekete ínyét, és köpködni kezd a linóleummal 
fedett padlóra.

Hátrahőkölök.
-  Ez hülyeség.
Kibotorkálok a poshadt éjbe, beülök a Zastavába, és félek. Le

nyelem a szokásos tudatmódosítómat.
A lány nemsokára megjelenik a kopott bejárati ajtóban. M ini

szoknyát visel tornacipővel, kezében Molotov-koktél. Elhajítja, 
aztán beszáll, elneveti magát, és kigombolja a blúzát. Ami látszik 
belőle, egy rakás égés- és vágásheg a bőr domborzati térképén. A 
robbanás visszfényében egy rakás kobak, végtag, nemi szerv körvo
nalazódik az anyósülésen.

- Gyerünk. Nosferatu vár.
A fülébe nyalok.
-  Előbb fizetek egy ír krémteát. Aztán meglátjuk.

26



Olcsó tucatkölni alkoholos illata csapja meg az orrom az olvadó 
fém, a magányos rettegés és a belenyugvás csípős szagával vegyítve. 

A gyerekszirén összepréselt ajkakkal sziszegi:
-N e m .
-  M iért?
-  Mert nem. De Popovicára elviszlek.
A vezetőülés alá nyúl, előkapar egy kéken fénylő világítótestet, 

és az arcom ba világít:
- Nosferatu vár.
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ANONIM BOLDOGSÁG

Az eső piszkosul szakadt, amit nyáron ugyan imádott, de késő 
ősz lévén, már meglehetősen kellemetlennek bizonyult. ZX azon
ban elhatározta, ma azt választja, boldog lesz. Csak miután bezárta 
maga m ögött a kaput, próbálta kinyitni az esernyőjét. Persze rossz 
volt, ócska távol-keleti bóvli, és sapkát vagy kalapot sem vett fel, 
így sietősen a buszállomás felé vette az útját. „M a James Bond- 
Neo vagyok” -  határozta el a megálló áttetsző fedele alatt. Vett egy 
doboz fekete Kentet, abból a vékony szálú luxusfajtából, amelyet 
annyira kedvel, rosszkedv-megelőzésként. „Depresszió ellen cso
daszer, mint egy nagy tábla M ilka Noisette, lehetőleg forró kávéval, 
megfelelő zenével kombinálva.”

Miközben cigarettázott, már élvezte az eső kopogását, a hideg 
levegőt és azt a kékes rózsaszín árnyalatot, ami alkony előtt a szem
ben levő épületeket vonta keretbe. Szimpla egészségügyi séta az 
egész, már sorvadni kezdtek az izmai a mozgáshiánytól, tetszik, 
nem tetszik, kell. A Futaki úti fák látványát próbálta szenzoraival 
magába inni. „Rohadtul sokféle árnyalatban sárgulnak. Még soha 
nem vettem észre, pedig mindig is itt voltak, am ióta csak az esze
met tudom. Hiába, felületesek vagyunk, a figyelem tényleg ritka 
luxus, pedig ingyenes változatai is vannak. Vazzeg, nyitottnak kell 
lenni, különben szart sem ér az egész” -  morfondírozott, és mivel -  
kizárólag önm aga miatt -  nagyon elegánsan öltözött fel, nem akarta 
a földön eltaposni a csikket, egyszerűen nem megy, valahogy nem 
illik bele a mai ¡mázsába. Elnyomni viszont nem volt hol. Mindösz- 
sze egy m űanyag zacskó árválkodott a szemetestartó vázán, valaki 
biztos szétverte a régit, jó, hogy ez is van, de ha belehajítaná, meg
gyulladna. Úgy húszméternyire egy nagy fémkonténer burkolódzott
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ezüstös fémmagányába, de lusta volt odáig caplatni. Felrémlett 
neki, valamikor, a boldogult nyolcvanas években a várost teleag
gatták kicsi, egyforma, elegáns, élénkpiros hulladéktartókkal. Egy 
ideig működött is a dolog. Aztán valamikor, a néhai ország szét
hullásakor, valakik sötétedés után szisztematikusan égő csikkeket 
dobáltak beléjük, így az akkori esti városképhez tartozott a szinte 
mindig valahol lángoló piros műanyag ládácska, még a legkivilágí- 
tottabb, legforgalmasabb helyeken is, de ezek az éjszakai minitüzek 
egyáltalán nem zavarták, egyszerűen semmire sem gondolva csak 
elment mellettük, mint ahogy mindenki más is.

A csikk mégis az aszfalton végezte, ahogy a következő is. Vé
gül befutott a megfelelő busz. ZX szórakozottan kibámult belőle. 
Imádta nézni, amint a szinte kivétel nélkül mostanában emelt épü
letek m ellett elsuhannak. „Minden változik, kivéve a változást. A 
jó, bölcs Ji-King. Ezek sem az öröklétnek épültek. Még véletlenül 
sem ...” -  mosolygott magában, és mikor -  piros jelzés lévén -  épp 
egy bontás előtt álló, még megmaradt régi épület előtt vesztegelt 
a járm ű, magába szívta azt a furcsa, azonosíthatatlan szürkéskék 
árnyalatú vakolatot a homlokzati díszekkel együtt, és tudta, most 
már örökre az övé, mint ahogy azok az egykori okker színű macs
kakövek is ott, ahol már rég tér van utca helyett, szinte már nem is 
emlékszik másra az egész utcából, csak azokra a macskakövekre. 
Gondolatban vállat vont: van, akinek még ennyi emlékmorzsája 
sincs róla, végső soron hálás lehet a sorsnak, és vigyorogva tovább 
szemlélte az elképesztő gyorsasággal felépült új bankokat, iroda
épületeket, a város zsigereit.

Mikor leszállt a végállomáson, még mindig csúnyán zuhogott. 
Ahogy a színház előtti márványlapokon lépdelt, ZX már nagyon 
sajnálta, amiért nem vette meg azt a kalapot, amelyet, mikor néhány 
napja apró ruhavásárlás céljából bejárta a fél várost, kiszemelt ma
gának. Végül egy méregdrága, fekete inget vett helyette, amilyen 
szabásúra már rég vágyott, pedig a kalap esőálló, német gyártmány, 
még a barna díszcsíkot is feketére vagy szürkére cserélik, ha akar
ja, mondta a régi vágású kalaposnő tengerkék aurába burkoltan. 
Az apró boltocska barnás árnyalatban úszkált, a tejeskávészíntől a
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bronzbahajlóig, mintha színszűrővel ellátott kamerán át látná, nem 
a kontaktlencséin keresztül. Mikor ZX a kalapok felől érdeklődve 
útközben megkérdezte, látta-e véletlenül a Dér Himmel über Berlin 
című viszonylag régi Wenders-filmet, mosolyogva válaszolta, hogy 
persze, és érti, mire gondol, jobban mint hinné, a kalap is várni fogja, 
akár egy-két hónapig is. Most azonban nem volt annyi pénz nála.

A Cityben épp egy kornettadagot eszegetett, ami a ház speciali
tása, sehol máshol nincs ilyen, ezt biztosan tudta. Az otthon frissen 
kinyomtatott Joyce-anyagokra gondolt, és noha tisztában volt vele, 
hogy -  kissé az elvont valóság eszköztárával fogalmazva: energia
nyalábként, vagy ha úgy tetszik, fénylényként, fluidumként -  (néha 
legnagyobb bánatára) az élet elveszíthetetlen, csak átalakul, még 
megszökni sem lehet a legolcsóbb, a legkézenfekvőbb módon, 
mégis, életében először, szinte pánikszerűen rátört a végesség ér
zete. Joyce... képtelen vállalkozás még az Ulysses mélyrétegeit is 
felfejteni, amennyiben az ember nem ismer egy tucatnyi nyelvet, 
a legkülönfélébb, múltba veszett összefüggéseket, rég kihalt dub
lini dialektusokat, a város néhai alaprajzát, Homéroszt eredetiben, 
betéve, beleértve a héber betűk kabbalisztikus számmisztikáját és 
még ki tudja, mi mindent, a Finnegan’s Wake rejtelmeinek dekódo
lása -  pedig az a valódi kihívás -  tőle sokkal, de sokkal bölcsebb 
koponyáknak sem sikerült úgy isten igazából. Vagyis elérhetetlenül 
reménytelen ügy. „M erde.” ZX elmélázott: ha ötszáz évet élne, öt- 
venet szívesen Joyce-ra szánna, természetesen multidiszciplináris, 
komparatív megközelítésben. Nem beszélve arról a temérdek más
ról... Csakhogy neki nincs ötszáz éve, legalábbis nem ebben a test
ben, ezzel a tudattal... A háta mögötti asztalnál valaki köhécselni 
kezdett. ZX hátrapillantott. Joseph Beuys tekintett rá egy jegeskávé 
mellől. „M ár vártalak” -  üzente ZX telepatikusán, válasz azonban 
nem érkezett. ZX visszafordult, és elmerülten kanalazgatta tovább 
az édességet. Beuys ismét köhécselt, ZX azonban nem akart meg
fordulni, pedig tudta, szándékos, neki szól. Beuys felállt, egy papír
ba csom agolt valamit tett le ZX mű-ónix asztalára, fizetett, és hátra 
sem fordulva szó nélkül távozott a cukrászdából. ZX óvatosan szét
hajtogatta a csomagot. Egy darabka berlini fal volt benne, a Finan
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cial Times kitépett, összegyűrt oldalán pedig keresztben vörössel 
(vérrel?) egyetlen odafirkantott szó: Mensch. ZX legszívesebben 
utána rohant volna, azt kiabálva, hogy érti, érti, Europa-Zentropa- 
Zooropa, de tudta, már lehetetlen megtalálnia a tömegben, Beuys 
dönt arról, mikor fog ismét jelentkezni, ha egyáltalán jelentkezik. 
Fizetett, majd kilépett az időközben neonfényes estébe transzfor
málódott forgatagba. Az eső szelíden, lágyan szitált, az égbolt pe
dig lyuggatott kristálykupolaként borult védelmezőn a város fölé. 
„Cool metamorfózis - gondolta ZX - ,  megérte kim ozdulnom.” 

Nem a járókelőket nézte. Az épületek, a fények, a kirakatok, a 
reklámfeliratok szépségét szívta magába. A legszűkebb belváros 
változatos, elegáns díszkőlapjait szabályos távolságokban különfé
le színű kerek, törhetetlen, alulról világító, szabályos távolságokra 
beépített lámpácskák szakították meg időről időre. Mindezt reme
kül kiegészítette a kirakatokból kifejezéstelenül mosolygó próbaba
bák és a legkülönfélébb áruk tömkelegének látványa. A magasban 
valamiféle fesztivál ázott, tarka zászlói csüngtek. „Milyen szép.” 
Egyedül, aminek nem örült, az a Katolikus Porta szökőkútja volt. 
Hiányzott neki az az egykori nagy, üres, körbezárt térfelület, de ezt 
is meg lehet szokni, és végül is jó, hogy föltárták a teret, hisz vala
mi nagyon régi település nyomaira bukkantak. Noha sietve be lett 
temetve, fantasztikus érzés, hogy nemcsak háromszáz-egynéhány 
éve éltek emberek a város sík vidéki oldalán, mint ahogy annak 
idején tanulták, és ZX biztos volt benne, ha mélyebbre ástak volna, 
fokozatosan egész seregnyi kultúra rétege bukkant volna föl. Meg
markolta kabátzsebében a berlini fal darabkáját, és félhangosan a 
katedrális óráját fixírozva suttogta: Mensch. Aztán továbblépdelt, a 
humanoid-halomba vegyülve. A villanyrendőr pirosra váltott. Meg 
kellett állnia, és a New Nork ki tudja hányadszor épp újra reno
válás alatt álló épületére szerelt nagy, digitális reklámkivetítőn a 
gyors egymásutánban eltűnő, majd visszatérő képek esztétikáját 
osztályozta, mikor beugrott neki egy szó: öröm. Sétált, csak úgy. 
Ha valakinek mégis az arcába pillantott, furcsán néztek vissza, és 
azonnal elkapták a tekintetüket. „Persze, ki vigyorog boldogságtól 
sugározva egy cső áztatta novemberi estén?” -  fogalmazódott meg
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benne, de nem zavartatta magát. Vásárolt egy képes folyóiratot, és 
betért abba a kávézóba, ahol már évek óta nem volt, és tudta, már 
többször is tulajt és profilt váltott.

„Ez valami környezettudatos hely” -  állapította meg, mikor a 
cafét borító töméntelen növény mellett m egpillantotta az akvári
umot. Tiszta, elképesztően áttetsző vizű volt, ficánkoló halakkal. 
„Tegnap tisztították” -  válaszolta a pincér dicsérő szavára, majd 
elnézést kért. Massai teájuk sajnos nincs, nem tartanak, mindenki 
gyümölcs- vagy alkoteát kér, abból viszont sokféle van, mint ahogy 
kávékülönlegességekből is, a darált jéggel készített a legtrendibb, 
próbálja ki, első osztályú. ZX rövid gondolkodás után egy sima, de 
méregerős hosszú presszót kért, szénsavmentes ásványvízzel, hisz 
a kávé, noha imádja, dehidrál. A makulátlan akvárium ot bámulta. 
Ennyire tiszta vizű, shocking deep blue hobbi élővilágot eddig csak 
filmeken látott, esetleg egy-két méregdrága luxushelyen, pedig egy
koron státusszimbólum volt otthon ilyesmit tartani, de előbb-utóbb 
mindenki ráunt a velejáró  folytonos plusz fáradtságra, így viszony
lag rövid időn belül törvényszerűen zavaros, majd mocskos vizű, 
végül halak nélküli szennyvíztartókká váltak ezek az üvegketrecek. 
„No, nekem sem lenne idegem pucolni, zabáltatni a halakat, pe
dig gyönyörűek. Mozognak, élnek. De akkor is, túl macerás teher. 
Nem mellékesen, nálam jóval előbb pusztulnak el, és meg sem le
het őket sim ogatni.” Emlékezetébe ötlöttek a m indig újra és újra 
m egmérgezett macskái, az utolsót pedig az egyik szomszéd vérebe 
tépte cafatokra. Csak suttyomban közölték vele, ugyanis a kutya 
gazdájával nem volt ajánlatos ujjat húzni. ZX csak a kutya gazdája 
feleségének arcát jegyezte meg, azt is csak azért, mert eleinte feltű
nően szép jelenség volt, de a nevét már nem, az illetőnek és gyere
keinek pedig még az arcát sem. A foglalkozásáról valóban nem volt 
tanácsos tudni, de ZX-et tényleg egyáltalán nem is érdekelte. Ha 
az illetőt véletlenül meglátná az utcán, be sem tudná azonosítani, 
és ez így jó , mi több, kellemes. Ismét a macskái jutottak eszébe. 
Csodálta őket, volt bennük valami misztikus. Tudta, egyiknek sem 
a gazdája, nem is lehet, csak úgy döntöttek, társulnak, de akkor is 
szabadok, mégis szerették, mindegyikük a maga különc macska
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módján. „Soha többé, a büdös életben” - agyait, aztán igyekezett 
száműzni még az emléküket is, lezárt múlt, kész. Az öltözékére 
pillantott. A cipőtől, térdharisnyától az alsóneműn át a nadrágtartó
jáig, tetőtől talpig azonos színű volt rajta minden, mint a cigaretta, 
amit szívott, akárcsak az öngyújtója. Ez ismét helyrezökkentette. 
„Fantasztikus harmónia.” Ahogy a presszókávét kortyolgatta és na
gyokat szippantott a csúcs formatervezésű Kentből, ZX már tudta, 
fölösleges elővennie a National Geographicot, itt van az orra előtt, 
vele szemközt, élőben, egyenes adásban. A halakat figyelte, és azon 
merengett, milyen elképesztő szépségek, csak a digitális animáció 
képes szebbre, ezek viszont valóságosan tátognak-úszkálnak, az 
ember ilyenkor ne keresse a tökéleteset. Ahogy azonban múlt az 
idő, észrevette, nem is aranyhalak. A harmadik cigaretta után azt 
is, még csak nem is ezüstösen csillogóak, hanem tom pa szürkék és 
a négy, csak nagyságra különböző hal teljesen egyforma, mintha 
csak klónozták volna őket. Csak egy, az egyik műrejtekből cikázva 
elő-előbukkanó szintén szürke, de hosszúkás, keskeny fajtájú hal 
különbözött tőlük. Villámgyorsan levegőt vett, és mindig azonnal 
visszavonult a rejtekébe, szigorúan az akvárium legszélén közle
kedve, mintha félne. „Vagy kettő van belőlük? Lehetetlen megálla
pítani. És mi a fenének bújnak el? Megtámadnák őket a többiek?” 
-  m orfondírozott a nyakkendőjét igazgatva. A kávét követő ásvány
vizes poharat forgatva már gyűlölte azt a négy tökegyforma halat, 
főleg egyiküket, a legnagyobbat, a leghájasabbat, annyira, hogy 
legszívesebben egyenként megfojtotta volna őket, nagyság szerinti 
sorrendben. A következő cigarettánál már azt is észlelte, hogy nem
csak a vízben levő fauna és a különféle kavicsok műviek, hisz ez 
magától értetődött, hanem az a csodálatosan mélykék háttér is csak 
egy közönséges kék műanyag lap, két, szintén kéken világító neon
csővel hátulról megvilágítva, hogy teljes legyen az illúzió.

Ismét rágyújtott. Hát persze. A cafét szinte fojtogatóan elborító 
növények sem igaziak, nem is lehetnek azok, a füsttől, a fény- és 
oxigénhiánytól a valódiak rögtön tönkremennének. A díszoszlopok 
is gipszkartonból vannak, a shakert rázó, vigyorgó pincér mögötti 
faburkolat ügyes tapétautánzat, a terméskövekből alkotott bárpult
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sem lehet valódi, túl szabályos, hogy az lehetne, és a reklám-sö- 
röskriglik sincsenek üvegből, csak műanyagból. „Baromság. Mi a 
fenére számítottam? Tényleg naiv baromság” -  merengett, és to
vábbra is a négy egyforma hájas halat bámulta. Egyszerűen nem 
értette, miért gyűlöli őket, hisz végső soron ekkora halakat ilyen kis 
helyen tartani szemétség, mégsem a tulaj, a pincér vagy a hely taszí
totta. Összehúzott szemmel az asztalra tenyereit: csúcsérzés is le
hetne a rezümé, például a gipszkarton díszoszlopok kiképzése való
ban eredeti, egy színdarab kulisszáira emlékeztették. Az ambiental 
electro lágyan zubogott a kávézó erőterében. „Bizonyos fokig akár 
szeriális, esetleg minimalista zeneként is kategorizálható.” Vagyis 
minden oké. Hanem az a négy undorító hal... Szédülés környékez
te. Ismerte ezt az érzést. A rendszertelen táplálkozás okozza. ZX 
szinte minden élelmiszertől viszolygott, de akkor is furcsa, hisz ma 
csak azért is magába erőltetett egy szelet vega-pizzát... Gyorsan 
fizetett, és szinte kimenekült a fotocellás ajtón.

Az esőt mintha dézsából öntötték volna. Milyen jó , gondolta, és 
szépen, méltóságteljesen ázva elindult a buszállomás felé. A villany- 
rendőrnél a többség esernyő alá bújva fürkészte, mikor érkezik a 
másodpercmutató a nullához, amellyel egy intervallumra megszakad 
az autósok zöld hulláma, és átkelhetnek a nedvesen csillogó zebrán. 
Szívesen megkért volna valakit, hogy az esernyője alá bújjon, de 
ez a képtelenség és a pofátlanság keveréke lenne. Ha valaki önként 
felajánlaná, az is kizárólag célzatosan tenné. Akarna tőle valamit: a 
bankkártyáját, a mobiltelefonját, a pénzét, a dokumentumait, a fa
szát. Ennek ellenére ismét jól érezte magát a bőrében, csak azokra 
a kurva hájas, szürke dögökre nem akart többé gondolni. A túlol
dalon, a Végrehajtó Tanács épületével szemközt Sztalker kuporgott 
a betonon, egy korcs kóbor eb társaságában. Mindenki gondosan 
kikerülte, mintha leprás lenne. ZX-nek irgalmatlanul rossz arc- és 
névmemóriája volt, amiből állandóan problémái származtak, de ez 
az ábrázat egyike volt azoknak, melyeket akár álmában is felismer
ne, mint ahogy a mozdulatait, sőt, az érzéseit, a személyiségét is.

Ott ázott félméternyire tőle, és nem tudta, mi a fenét kellene 
tennie. Hogy magyarázza meg neki, mennyire fontos? M ennyire jó,
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hogy van? Mért nem bújik be akár az eresz alá? Mi a nyavalyáért 
fekszik a járdán, csak úgy sugározva magából a fájdalmat? Adja oda 
neki a maradék pénzét? Attól nem lesz boldogabb. Ha hozzáérne, 
félreértené. Aztán kapcsolt: Sztalker itt és most, ebben a zónában, 
pont így, az utcán heverve akar bőrig ázva lassan haldokolni. „Kár. 
Talán azt sem tudja, kicsoda.’1

Továbbment.
A zsúfolt buszmegállóban egy diáklány a lábára taposott, sietve 

elnézést kért, mire ő, hogy ugyan, előfordul. A világító reklámfa
lak alkotta menedékből, melynek csak a teteje volt áttetsző, mélyen 
kihajolva kilesett, és ahogy az autóbusz két fényszórója felcsillám- 
lott a vékony vízfilmmel burkolt aszfalton, bevillant neki: szépség. 
Ahogy az ülésre lehuppant, undorító, romlott halszag csapta meg, 
mint mikor egyszer véletlenül felbontott egy lejárt szavatosságú 
szardíniakonzervet. „Lehetetlen” -  gondolta, hisz a város lépten- 
nyomon büszkén emlegette járatai pontosságát, járm űvei tisztasá
gát, a karbantartásukra fordított gondot, a sofőrök udvariasságát, és 
mindez nagyjából igaz is volt a legutóbbi időben. ZX kifelé bámult. 
Csodálatosnak találta, ahogy az esőcseppek végigcsorogtak az ab
lakok nagyméretű plexiüvegén; ahogy egy közlekedési tábla hátol
dalán egy elsuhanó, szabálytalan ibolyaszínű folt vibrált valaminek 
a visszfényeként; a bevásárlóközpontok, áruházláncok, hotelek, 
fitneszklubok világító műanyag téglalapokba burkolt ismétlődő fel
iratai melletti suhanást ebben a kényelmes kapszulában; a sugáruta
kon az aszfaltcsíkok hol dupla, hol egysávos homogén, vagy szag
gatott fehérségének kontrasztját, amint fölhabzsolódnak, majd újjá
teremtődnek a járm ű mögött, a város végtelen, ciklikus, önmagába 
záruló, komplexen összefüggő urbanisztikai dramaturgiájába olvad
va. „Igen. Varázslatos, elbűvölő.” Az a szörnyű halszag is tovatűnt, 
valószínűleg csak képzelődött, meditált a plüssülésbe süppedve ZX, 
és elővette a Nokiáját, mert a viszonylag nehezen elnyűhető szer
kezet jelezte, hogy SMS-e érkezett. ZX-nek megdobbant a szíve. 
„Herzfrekwenz in meiner kleiner Satellit” -  seppegte maga elé, noha 
tisztában volt vele, mennyire banálisán, nevetségesen infantilis, 
amit mond, és még csak nem is a sajátja. „Nem baj, a járm ű halk, de
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átható zajától úgysem hallották meg, s ha kriptamély csönd lenne, 
akkor sem reagálnának. Végső soron melyik öröm nem banális?” 
Tudta, az üzenetet Alice küldte a Tükör Mögötti Világból. Onnan, a 
smaragdokból varázsolt cseppkőbarlang-univerzumból, mely mégis 
olyan puha, mint a selyem, bonyolult, mint egy perzsaszőnyeg ábrái, 
meglepetésekkel teli, mint a káoszelmélet, mégis szabályos, mint a 
kristályok rácsozata, és ahonnan a mélyrétegekből olyan nyugalom 
árad, mint egy kalligrafikus ábrából. Kezében a Nokiával és a folyó
irattal maga elé bámult és tudta, ez olyasmi, mint mikor -  életében 
egyetlenegyszer -  a füléhez szorítva egy tengeri kagylót, nemcsak a 
tengermorajlást hallotta, hanem a hullámok összetett hangstruktúrá
já t is, ahogy végül újra és újra elborítják a távoli, sós fövenypartot. 
Bioszenzorai kigyúltak: Csoda. Város. Kagyló.
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A MÁLTAI SÓLYOM

„Marha, marha, 
H arapj a szarba!
Bele is haraptál 
Marha is m aradtál!" 
(Caryl Churchill: 
Hetedik mennyország)

Barbie Kenje mindig haragudott, amikor Godzilla a nőjét gyö
möszölte.

Nem.
Valahányszor Godzilla a lába közé kapta a parázna Barbie sellőt, 

Ken száján varangyporontyok hullottak a sziklás öböl vizébe.
Nem.
Hátradőlök.
Amikor a parázna sellő felkaparta Ken hasát a borostájával, 

Godzilla mindig leitta magát.
A, nem.
A teraszon ülök lehúzott redőnyök mögött, én, Sam Spade, a 

megtört szívű magánnyomozó, lábaim az asztalon, és megpróbá
lok összetákolni egy lineáris cselekményű történetkét. A szomszéd 
autólakkozó a szokásos esti rave-adagját fogyasztja, mely zajosan 
elvegyül a méla tücskök egyre intenzívebb ciripelésével.

Ekkor Humphrey Bogart álnokul kiszól a konyhából:
-  Én soha nem írok történeteket.
A rave tovább kalapál a szomszédból, a tücskök pedig elhallgat

nak, mintha gyilkos járna a kétcentis fűben.
Humphrey ismét kikiabál:
--- A Palicsi-tó mélyén szörnyeteg lakozik. A Palicsi-tó te vagy, 

Kenbe öltöztetve, amint a lábaid közé kapsz.
Humphrey hasonlít Kenre.
Ken nem hasonlít senkire.
Sam Spade bármire képes.
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Csak az ultrafasza a bombajó.
M egmarkolom a kerti metszőollót, és a konyha felé indulok.
Ken mindig méregbe gurult, ha más gyömöszölte szöszi kau- 

csukszerelmét, ő pedig megtört szívvel csak álldogált a játékszoba 
icipici perzsaszőnyegén, vágyakozva, karjai közt az Ispotályosok 
ékszersólymával, a máltaival.

38



AMOR SANCTUS

... the city o f jo y ... the city o f angels... the city o f strangers... 
it’s beautiful, Fm cold and dead. I am borning... milyen furcsa... 
hosszú, fogcsikorgató, átvirrasztott éjszakák, seppegések és bűn
tudat... fölöslegesség... átlépve az értelmetlenséget a céltalanság
tól elválasztó határsávot... különös, titkos ösvényeket harapdálni, 
szürcsölni, jéghideg-forrón, ahogy a bágyadt, zöldesszürke árnyék
kompozíciók rezzenéstelen állaga engedi... Sehonnan sehová... 
Úti impressziók, a márvány, a krétafehér kő, a szirtek, a mákföl
dek és a titkokat gonoszul suttogó tenger... Milyen szép, szinte 
ism eretlen... a zsíros pázsitban patkányok, sikolyok, viszolygások 
töm kelegé... s nem tudom, miért, sem azt, hogy hogyan, nincs... 
talán nem is volt... hazám, otthonom, identitásom ... jajszó nélkül, 
fölösleges hullócsillagként... egy idegenné vált városban, ahová 
beleszületni valamikor a sors különös kegye v o lt... a hegedűórák, a 
fehér térdharisnyák és a lüktető folyó, soha háborút nem látott vár
rejtélyével a túlparton... satírozott hajjal belefulladni a folyó mo
csaras holtágába, ismeretlen kastélyok tükörtermeiben meztelenre 
vetkőzni, fekete muszlinba öltözni, köpenyem csuklyáját mélyen a 
szemöldökig húzva... milyen szép... igen, az elmúlás poétikája... 
talán ... de hisz oly fölösleges... lepényhalakkal, elektromos ráják- 
kal a sötét vízben lebegni, amíg befog a hínár, arcomból medúzák 
kúsznak elő lopva, ám diadalittasan... nincs nevem, arcom, fehér 
kezem hosszú törékeny ujjaival... egyszer valaki gúnyosan meg
állapította, a semmittevők és a tolvajok keze ilyen... nincs hová 
hazamenni, ha már van miért elm enni... igen... ha semmivé válsz, 
mindenki vagy... a táguló kozmosz bugyrainak szomorúsága, a si
vatagi homok süvítése, angyalok szárnycsapkodása, a bársony puha,
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borzongató érintésének megmagyarázhatatlan érzése, a folyóba 
fulladtak szenvelgése, asztrállények kísértése... tovább, tovább... 
milyen egyszerű -  nincsenek gondolataid, koaxális kábelen lógsz 
a neobarokk bronzlámpáról, lábaid a tétova semmiben, nevetsége
sen, szomorúan és ízléstelenül... egy másodpercig kitágult tudattal 
lebegsz a mennyezet alatt, kiabálsz, de a belépők nem hallanak... 
tulajdonképpen soha nem is hallottak... penészes hír az újságban... 
tovább, tovább ... dupla talpú kőfaragó cipővel arcon rúgni minden 
járókelőt, de ne felejtsd el, hogy míg kést mártok bordáid közé és 
sósavval locsollak, én vagyok a te gyengéd szerelm esed... hát igen, 
az erőszak poétikája... talán... tovább, tovább... bonbonosdobo- 
zok alján, acél-beton térszerkezetek közt... én a légtérben... nem, 
a védőangyalom ... azt mondja, ragaszkodik hozzám, azt mondja, 
velem m arad... a tükör darabokra hullik, a mérgezett lakoma már 
lezajlott... nem, m égsem ... tovább, tovább... lángoló falvak közt 
téblábolok, de nem, ez nem én vagyok... már sok alakban voltam, 
vagyok és leszek ... gyilkos, ringyó, szent és dém on... építek, fenn
tartok és rombolok, ciklikusan, egyre gyorsuló spirálm ozgással... 
tovább, tovább... milyen egyszerű... lenni... lélegezni, érezni pul- 
záló vérkeringésemet, a bőr nyirkos-hideg állagát, a szemek sö
tétjét, a formák örök táncát, az agy és a tudat végtelen óceánját... 
igen, azt hiszem, jobb, ha most elhallgatok... milyen szép, külö
nös... igen... ez a teljesség... the city o f jo y ... the city o f angels, 
the city o f strangers, Fm  afraid... it’s beautiful, I’m cold and dead. 
Fm  borning. Again.
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A SZFINX PUPILLÁJA: 
WAS IST KUNST, LILLY MARLEEN?

Esernyőt nyitok, ázott újságpapír tapad a fényes-vizes betonúira. 
Körülöttem autóbuszok suhannak el, gyomrukban sárkányokkal. A 
DVD-kölesönzö és a café-pizzéria közt állok, márkás, angol cipő
talpam ázik a langyos esőben. A környező lakótömbökben számta
lan angyali véglény szunnyad, az álom és a mindennapi szorongá
sok fesztávján ide-oda lebegve. Tudom, hogy valaki kísér. Tibeti 
szerzetes, autómosó fiúnak álcázva. A hasonmásom. Zsebemben 
briliánsokkal beállók a buszmegállóba, a két tabu-totem funkció
jú, alumínium burkolatú sugárúti világítótest közé. Először valami 
opálos, piszkosrózsaszín csíkok jelennek meg a toronyházak tá
nyérantennái fölött, majd az egész környék élesebb kontúrozásává 
rajzolódik, széttagolódik. Másik zsebemben Earl Gray tea, csoko
ládé. Előttem, mellettem, körülöttem a hasonmásaim autómosó fiú
nak álcázva, Minótaurosznak álcázva, Szent Sebestyénnek álcázva, 
am orf szubsztanciának álcázva. Számukra talán föl nem ismert, 
közömbös ismeretlen vagyok. A szemközti buszállomáson, ahol az 
ellenkező irányba tartók várakoznak, két virtuális szfinx határolta 
térben farkasem ber sétál a valóság és a fájdalom közt. Aztán leül a 
lyukacsos fémpadra, és ő is a most már sárgászöld, éles fénypász
mákban szitakötőszerűen rezgő légteret szemléli. Hajnalodik.
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A TEJÚT ZAKATOLÁSA

Ma éjjel, a napfoltkitörésekkor két narkós lány összeverekedett 
a női tusolóban.

A vörös hajú szétverte az orrbavalós Nokiáját, még vér is folyt.
Előtte a kantinban hol megalázta, hol fenyegette egymást a két 

fő hangadó dealer, aki szintén némi „vegytisztításon” volt itt, míg 
az alkoholisták, depressziósok és alzheimeresek csak pislogva hall
gattak, mint a tucat gumitapsifúlesek a polcról levéve. Az egyik 
alzheimeres nő be-bepislantva a férfivécébe időről időre (mintegy 
húszpercenként) az évek óta halott férjét kereste rajtunk, akik kime
nekültünk a zárt térből a zárt térbe.

Előzőleg megsértettem az egyik orvosnőt, mire belém adagoltak 
valami dilibogyókat, amitől egy hétre paranoiás lettem. Amikor a nő 
szemébe néztem, sértett gőgöt, mélyebben belepillantva viszont fáj
dalmat és kétségbeesett belenyugvást láttam fagyos harmatcseppbe 
zártan, a pupilla biztonságos menedéke mögött.

A folyosón krepp-papírtüzet okádva sárkányok loholtak, míg mi, 
tekebábu-gittemberkék le-föl bukdácsoltunk a drótakadályokon, hi
szen egy perc, és az orvosi szike nyomán tinta folyik a nyaki ütőér
ből, a víztartályok bugyborékoló moraját idézve.

Tegnap éjjel jelentkeztem, hogy baj van, és bent tartottak néhány 
napra.

Előtte egész délután különböző színű és hosszúságú nadrágtar
tókra próbáltam magam felakasztani, de mind kinyúlt, s csak az 
ádámcsutkám szorongatták meg valamelyest.

A lebegő spermatozoidok dúsította állandóan fertőtlenített, még
is hepatitisgyanús WC-kagylóba suttogtam: transzcendens megvi
lágosodás.
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Az atlétatermetű roma fiú a pökhendi, cinikus alkosz-lánnyal 
együtt félrevont a tusoló előtt, ahol semmi pénzért sem fürödtem 
volna meg, így is egy folyton kiújuló, makacs lábgombát szedtem 
össze egykor egy testépítőklub tusolójában, ami ehhez képest maga 
a m aterializálódott nirvána. Tudtam, a fiút valami iszlám nyelven 
Csillagnak hívják, és nem eszik disznóhúst. Azt is tudtam, az utcán 
nőtt fel, borzalmas dolgokat látott és élt át, olyasmiket, amik még a 
rémálmaimból is hiányoznak. Csupa izom, pedig rég kemény dro
gok keringenek a vérében, ha akarna, egy legyintéssel a csempefal
hoz kenhetne örökre, de most olyan naiv, esendően félszeg szomo
rúsággal álldogált a mocskos nejlonfűggöny előtt, mint egy riadt 
kisfiú. Egy megtört, porig alázott Csillag-Óriás, aki rossz helyre 
született, a kurva életbe...

Sós szemharmat csörgött végig a pórusain, a forradásain:
Ez a szőke lány... Ha kint leszünk, akkor is szeretni fog? 

Nagyon?
A zöld ruhás ápoló, aki mindent értőn megállt a bejáratban, meg

vakult, és hullani kezdett a haja.
Az étellift megállt a földszinten, ahol fagyos, sikongó istennők 

várakoztak, ámbraillatúan.
A csempe hűvös érintése. Vacogni kezdett a fogam, és megké- 

kültek a körmeim, mint egy vízbefúltnak.
Mit lehet tanácsolni, mikor két nap bőven elég volt, hogy vi

lágos legyen, ez a kapcsolat középtávon sem fog funkcionálni, és 
mindketten vesztesként, keserűen keverednek ki majd az egészből 
ott kint.

Pedig szerelemről van szó, és nem arról a sok iszonyról, amit 
általában a megnevezett fogalom tárgykörére címkézünk, elég vén 
vagyok már, hogy be tudjam azonosítani.

A részben kopaszra borotvált, alkoholista tinédzserlány elhúzott, 
keskenyre préselt szájjal szűrte a lelombozódott izompacsirtának: 

Csalódtam benned. Na mindegy.
Aztán felém fordult:

Te pedig menj a picsába, te állat!
Nyersen harákolt, és a szemeit forgatta.
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-  Ma már nincsenek férfiak, csak nyamvadt, gyáva pöcsök. Ló
szar, vazzeg.

A hüllőszemű, meztelen takarítónő időközben zavartalanul fel
mosott, mintha ott sem volnánk.

A csempe hűvös érintése.
Tegnap éjjel jelentkeztem, hogy baj van, és bent tartottak néhány 

napra.
Pedig tegnap nem történt semmi különös.
És tegnapelőtt sem, csak a féregjáratokról, a sötét anyagról, a 

fekete lyukakról, a kilencdimenziós matematikáról olvastam, és 
rájöttem, hogy egy kukkot sem értek az egészből, csak a tejútrend
szer érintését éreztem a bőrömön, a nyelvemen, az ujjhegyeimben. 
Olyan volt, mint egy nyúlós robotszörnyeteg játékdínóba oltva, 
gennyedző karácsonyi giccs-celofánból.

És zakatolt, bolondulásig.
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A TORONY, A SZOBA

Sylvia Plathnak

Napsugár vagyok.
Luca ma feleségül megy a Zöld Sárkányhoz. Én öltöztetem.
A frottírpapucs megszólal:
„Kívánlak!
Kívánlak!
Kívánlak!
Kívánlak!”
A néma, mindentudó Uroborosz a szőnyeg fövenyébe süpped.
Darázzsá, darazsakká transzformálódom, hártyás szárnyaim, 

szárnyaink nedvesen csillognak Luca lemeztelenített szeméremtes
te körül. A Bohóc és a Tisztátalan Szarvas ártatlan játékbábuként 
üldögél a lányszobában, a toronyban, melyet keselyűk látogatnak 
kiéhezve, reményvesztetten.

Alant, a síkságon Holofernesz, a Zöld Sárkány kötőtűt döf ön
nön szemébe.

A Bohóc a toronyszobában felnyög:
„Peti éhes.”
Luca csipkeóceánban úszik, röpdös a tér nélkülivé zsugorodott 

homályban.
Vágás:
Luca és én a parti fövenyen. A nyelv, a mellbimbók tapadása. A 

bőr, mint metafora, tünékeny húskatedrálisok metszetében.
„Kívánlak!
Kívánlak!
Kívánlak!
Kívánlak!”
Luca elmorzsol egy könnycseppet:
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„Tudod, a gáz... Nem is akartam ...”
Felhagyok a test-algoritmussal, a zümmögéssel, a dongással.
A Bohóc felvált, azt mondja, most én, eleget vártam.
A föveny átalakul, Luca próbabábu-altestté válik. A Bohóc meg

szólal:
„Peti spermája belélövell.”
A bábuk arcán ragacsos könnycseppek görögnek le, céltalanul, 

mint a magány.
Rezzenetlenül szemlélődöm. Napsugár vagyok.
A káosz zavartalanul örvénylik a kislánymenyasszony-szoba 

szőnyegóceánján, a szarvas-bábu pedig csipkeóceánban úszva le
beg el békülékenyen, csendesen oda, ahonnan Pikk Dámának öltöz
ve visszafordulnak az árnyak.
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AZ A BIZONYOS AZÚR

„Egy poros, zöld levegőtől átitatott, elhagyatott szobát látok hár
fával a sarokban, és sok különböző árnyalatú, elegáns rendetlenség
gel, gyűrött vásznakkal, szövetekkel félig letakart régi bútorokkal, 
hangszerekkel, használati tárgyakkal, melyek békésen szunnyad
nak, varázslatra várva. Kint lágy, szemcsés sivatag honol, tűző nap, 
hisz napéjegyenlőség van, és párás, nehéz levegő. A sivatag köze
pén gránitpiramis, melyet mindössze csodálni lehet, megismerni 
nem. Terepjáróban körözök a piramis körül, de képtelen vagyok 
a közelébe férkőzni.” Ez a tudatfolyam egykori, egy kissé különc 
barátnőm gondolatreakciója volt, Talking Heads zenéjének közös, 
néma, koncentrált hallgatása után. O eltűnt, ez a képsor már az én 
érzéseimmel átitatódva és némileg módosulva, ma már az én virtuá
lis csigaházam, mely a mindenkori tenger morajlását reprodukálja.

Ha megfelelően ülünk a légzésünkre koncentrálva, kirekesztve 
a fölösleges gondolatokat, érzeteket, az talán -  zazen. Ha azonban 
kötelezően fókuszálatlan tekintetünket mégis körbefuttatjuk, a töb
biekkel érintkező és egymást kölcsönösen átható auránk, valamint 
a beszüremlő piszkossárga (szentjánosbogár-szerű?) köztéri világí
tás megdöbbentő érzéseket kavar fel ott, amit lehetetlen mechani
kusan regisztrálni, de egy jól sikerült, számítógéppel szakrálissá, 
kibogozhatatlanná tett művészfotón, egy banképület tükörablak- 
bevonatán visszatükröződő, villámmal, esős körzetté alakult kör
nyékkel és mozgásunkkal manipulálható neonpászmák/árnyékok 
kölcsönhatásával kitapintható, befogadható, akár szerethető is. 
Mint Blade Runner, a szárnyas fejvadász android-szerelme, vége
érhetetlen, színszűrős, hangafüves síkon utazva az örök bizonyta
lanba. Szindbád vagyok. Vízisásban sáskáktól fogant tündérdémon
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vagyok, valahol Shakespeare Szentivánéji álmának jádekő terüle
tén. Szárnyaló, éjkék hattyú vagyok, harmatot síró póklányokkal 
alant, a dermedt, néma városkockában. Tollaim bűvöletbe mártva, 
vízcseppek borítják titkos felszínét. Mítosz? Logosz? Furcsa kérgű 
fák, végtelen videoart munkán futó nád, sás, égi borosta, felhővar- 
kocs. Nem tudom, ki vagyok. Talán az a bizonyos azúr, pink fol
tokkal strukturálva.

Meditáció Födi Éva tárlatának színspektrumára
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BABY FACE

Techno-kirakatok, neoncsőrengeteg, hologramspirál. Műmár
vány lapok határolta csillogó klausztrofóbiával redőzött térszerke
zet. Albert, Igor és én a bevásárlóközpont második szintjének egyik 
krémszínű festékréteggel bevont liftajtaja előtt.

Szőkített hajú távol-keleti nő lép ki a liftből, mobilját arcához 
szorítja, gúnyos tekintete átsiklik fölöttünk.

„Hülye quisling -  morogja Igor, végigsimítva rövid, szőkített 
sörtehaján. -  Halasszuk el a diverziós akciót.”

Albert farkasmosolyra húzza vékony, vértelen ajkát.
„Neked mindig a más nője kell.”
Igor körbepillant a jövő-m enő embertömegen. Tetovált keze 

ökölbe szorul. Szemgolyója véreres, pupillája zúzott gyümölcs.
„Csupa ellenség. Nekem nincs lelkem.”
M agamhoz szorítom a plasztik robbanóanyagot tartalmazó cso

magocskát, és tudomásul veszem, erekcióm van. A kirakatokban a 
folyadékkristályos tévékészülékek ontják a különféle csatornák kü
lönféle műsorait.

A bibliofil könyvesboltban nézelődünk. Nietzsche, Kierkegaard, 
Heidegger. A kirakatüveg mögött bőrfejűek, harekrisnások, feke
tézők, menekültek. Albert egy puha borítású zsebkönyvet csúsztat 
a kezembe. A templomos lovagok titkai. Igor egy Lautréamont- 
kötetet böngész, szarvaink, karmaink csöndben nőnek a papírla
pok közt matató ujjak surrogó neszében. A diktafonba suttogom: 
„Olyan hatalmasnak érzem magam, és mégis olyan fölöslegesnek.”

*
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Fojtott, nyirkos levegőjű környék, a mesterséges tavacska moc
canatlan felületén piszkossárgán tükröződő félhold. Posztmodern
be hajló neobarokk giccs-éptiletkomplexum, csaholó vérebekkel a 
mértani pontossággal nyírt, pedáns franciakertben. A bazsarózsás 
selyemtapétával burkolt, erkélyes helyiségben a lányok orosz rulet
tet játszanak.

Anna a halántékához emeli a pisztolyt, és elsüti. Semmi. Márta 
lecsapja milk-shake-es dobozát az asztalra, és felüvölt:

„Hülye kurva, szétrúgom a kopoltyúdat!”
Eszter pisztolyt markolva megáll előtte.
„Csitt.”
Márta ellenségesen körbetekint.
„Faszszopó gecik.”
A sarokban gubbasztó csángó-zulu siratóasszonyok feljajdul- 

nak. Arcukon törzsi beavatásokon használt festékjelek, aszott testük 
görnyedten kuporog a támlátlan székeken.

Anikó felkel az asztaltól.
„Elkések a partimról.”
Anna Anikó vállára helyezi könnyű kezét.
„Várj. Te azt teszed, amit én mondok. Értem?”
Félig nyitott ajka Anikó nyakán. Táguló-zsugorodó univerzum, 

puhára borotvált, lucskos rejtély. Márta tengeri kagylót szorít ma
gához, Eszter ujjai egy másfajta elragadtatás döfködő korlátai.

Izzadtan összefonódva szürcsölik magukba gyors vizű folyók 
nyirkos nedveit. Fák mély gyökérzettel a meddő talajban. Csikorgó 
csörlőjű, nyálkás kutak fölé hajló varázsmadarak.

Eszter megigazítja fején a töviskoszorút.
„Ősöreg vagyok, mint a kövek, vagy mint a néma, elnéptelenedett 

völgyek. Sárkány vagyok. Sóhaj vagyok. Csodálatos kislány vagyok.”
Álmatag szuszogás szüremlik elő a padlóra dobált díszpárnák 

közül. Kint az utcákat ellepik a babaarcú szörnyek, a harckocsik, a 
csillogó szemű megszállók. De mindez lényegtelen.

Albert ágyékkötőben dohányzik az erkélyen. Szemei smaragd
kövek, tartása önelégült elbizakodottságot sugall. Kétágú, repede
zett nyelvét kiölti, mellbimbóiban fémkarikák.
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Playbackről megszólal egy hang:
„Azt hiszed, jogod van erre? Mégis, kinek képzeled magad?” 
Albert a bőrébe plántált m iniatűr mikrofon segítségével duru

zsolja, m int egy harmadosztályú popsztár valamilyen tucat-talk- 
showban:

„Földönkívülinek, semmi egyébnek.”
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BOLDOG BÉKEIDŐK

„Fiatal vagy és perspektivikus.”
Még a nadrágomat sem húztam fel rendesen, am ikor vihogva a 

kezembe nyomta a taxipénzt, és kitessékelt a bejárati ajtón.
„Mi volt ez?”
A bejáratban a világítás foghíjasán villogott, por- és iszonyszag 

keveredett lucskos szorongással.

Xavér és Hús sörkonzervekkel vártak a pattogatott kukoricás 
bódé előtt.

Az éjszakai levegőt harapni lehetett, akár a kristályt.
Az egyik caféból zene öntötte nyakon a beton-plasztik-hullám- 

bádog környéket, keveredve az elhaladó magányos járókelők sza
pora lépteivel.

„Azt hiszem, megkísértett a Tisztátalan.”
Húsnak fülig szalad a szája.
„Tényleg hülye vagy. Úgyis öngyilkosok leszünk m ind.”

Egyszer, még alsós koromban, a tanító néni nekem szegezte a 
kérdést:

„Érted?”
„Értem.”
„Nem igaz. A szemeden látom, hogy nem fogtad fel.”
Igaza volt.
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CITY DANCE

Újvidék, a puha, párnázott cella. Bágyadt, ki-tudja-melyik su
gárúti körzet. Proteinbár a testépítőklub, a zuhanyozók és a szauna 
fölött, a hotel legfelső emeletén, szupermarkettel a földszinten. Hü
lye, céltalan este. Kezemben egy eperízű tápmix, a sportszatyrom
ban a szokásos felszerelés mellett egy halom konyhakés.

Egy szarvasagancsos albínó ül mellém, és felsóhajt.
- Egy gonosz szellem szállt meg. Arra kényszerít, hogy 

testépítőklubokban tunerakokat fojtsak meg ruhaszárító kötéllel.
Tunerakokat? -  szólok két korty közt.

-  Tunerakokat. Eszkimó démonokat. -  Elvigyorodik. -  Például 
téged.

A színpadon kétoldalt két aranyporral bekent meztelen nő vo
naglik, középütt egy kopasz, maori tetoválású transzvesztita pedig 
egy kék és lila kakastarajos tinédzserlány melleit nyaldossa az üvöl
tő gépzene ütemére, mely meglepő szinkronban van a gyakran vál
takozó, hullámzó hologram-szőttessel a színpad fölött.

A mondén, lila félhomályba burkolódzó WC-ben egy őshüllő 
szárnyú, összenőtt szemöldökű rendőr vizel mellettem.

-  Hogy hívnak, pöcsös?
- Péter Pánnak.

A rendőr tovább löki a dumát.
-  Ha leszopsz, adok egy ezrest. Ha meg is bilincselsz, kettőt.
-  Kösz. Untig elég pénzem van.
Az egyenruhás szárnyai megnőnek, repkedni kezd, szemei ki- 

gyúlnak, mint ahogy azok az apró fények szoktak a számítógépe
men, jelezvén, még nem robbant le, működik.

-  Te nem tudod, ki vagyok én!
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-  Dehogynem. Egy mongoloid idióta rendőr, aki vécékben keres 
magának lotyókat. Mellesleg biztos lehetsz benne, hogy a bizton
sági kamera felvette az egész performance-ot szövegestül együtt, 
amely immár videoart. Csak effektusokkal kéne feldúsítani, kicse
rélni a színeket, ügyesen összevágni, estébé. Utána magyarázkod
hatsz a főnökeidnek.

A rendőr szárnyai összezsugorodnak, pislogva álldogál a félho
mályban.

-  Belügyes vagy?
Otthagyom.
Fizetek a bárpultnál. Az albínó időközben eltűnt. A piros bőrrel 

kipárnázott ajtón távozom.
A barna kárpittal bevont, műpálmák díszítette folyosón a moz

gólépcső felé indulok, aztán meggondolom magam, megállók a 
korlátnál, és betáplálom egy mogyoróízű cappuccino összegét a 
kávéautomatába. A kívánt hőfokú, cukormennyiségű és sűrűségű 
nedűvel a kezemben hirtelen rájövök, hogy egyáltalán nem is kívá
nom. M egnyomom a liftgombot. Beszállok. Újabb gombnyomás. 
A „szuterén” feliratú apró alumínium felirat felfénylik. A padlóra 
löttyintem a papírpohár tartalmát, és fejjel nekimegyek a tükörnek. 
A tükör csak meghasad, de nem hullik darabokra.

„Úgy látszik, be van vonva valamiféle védőfóliával.”
A meghasadt tükörből egy vadidegen, torz arc néz vissza rám 

gúnyosan, a nevemet kiabálva.
Miután már betonkockákat érzek a talpam alatt, egy, az autó

ja  csomagterét tömött nejlontasakokkal töltögető férfi körvonalai 
rajzolódnak ki előttem. Elrohan mellettünk két furcsa alak -  talán 
plasztikus robbanóanyaggal felszerelt gerilla-kamikaze -  a közeli 
benzinkút felé igyekeznek. Hát, istenem. Aztán csak a lépteim ko
pognak a félhomályban. A férfi tudomást sem véve rólam tovább 
pakol. Csak mikor a közvetlen közelébe érek, veszem észre, hogy 
ugyanolyan kabátot visel, mint én, és szintén vér szivárog a fejéből. 
Tudom, hogy alakváltó, mint én, és olvas a gondolataimban.

-  Köszönöm -  suttogja, hátra se fordulva. -  Előre is köszönöm.
Belevágok egy konyhakést. Aztán még egyet. Majd még egyet.

(Dugig van velük a sportszatyrom.) Úgy érzem magam, mintha
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jegesen forró gejzírek közt lépdelnék valami lehetetlen Jean-Paul 
Gautier-öltönyben, farkasként üvöltve és boldogan.

-  Tunerak -  suttogom. -  Tunerak vagyok.
A férfi, késeimmel összevissza tűzdelve, a csomagtartójának 

dől, és egyetlenegy hangot sem ad ki magából, noha tudom, m egte
hetné, hiszen alakváltó, akárcsak jómagam.

„Süni” -  gondolom magamban, majd előhalászva az előre beké
szített autólakk-festékszórót, ormótlan betűkkel az egyik üvegfalra 
firkálom:

Péter Pán szeret téged!
A buszállomáson ácsorogva rágyújtok. M ellettem egy tizenhat 

év körüli, lezselézett hajú műszőkeség okád. Eszreveszem, hogy 
egész bogárfolyam ömlik a szájából, amelyek rögtön szertefutnak. 
A sebhelyes arcú trafikosnőnél vásárolok egy kandisznó-folyóiratot, 
majd rövid gondolkodás után belehajítom a szemeteskonténerbe, és 
gyalog megindulok a járdán.

A fénylő aszfalton az elsuhanó autók és a járókelők által kreált 
gyönyörű, lüktető, sziporkázó árnyjáték bontakozik ki. Az elsuhanó 
kocsik reflektorai, a sugárúti nagy teljesítményű izzók, a környező 
üzleti negyed megvilágítása és a szokásos zajok teszik álomszerűvé 
és otthonossá a környéket, mint egy Jeff Koons-alkotás kiprintelt 
képe az ágyam fölött.

M egborzongok. Nemrég eshetett, ózondús a levegő, csak a fel
robbant benzinkút gomolygó füstje zavar egy kicsit, a betört kiraka
tok, a leszakadt épületrészek és a szokásos hullaadag látványát már 
megszoktam. Továbblépegetek a Doc-M artenseimben, és valami 
szokatlan émelygés fog el, fejfájás hasogat, amit nem tudok mivel 
magyarázni, nem szokott előfordulni, bekódolhatatlan.

„Nem értem, mi van ma velem. Talán a hirtelen időváltozás, a 
hidegfront... Vagy megártott az eperízű tápm ix... Kár, hogy nincs 
nálam aszpirin. Nem baj, majd otthon forró, illóolajos fürdőt ve
szek, és azonnal ágyba bújok... Tunerak... M iért ne?”
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CRASH

A m enekülttábor portása hívott egy taxit. Nagydarab, kövér, mo
solygós em bernek tűnt, pedig -- mint mondta -  évek óta táborlakó, 
reménytelen innen kikerülnie, haza meg már nincs hova.

„Akkor mi a fenétől olyan boldog?” -  cikázott át a fiú agyán. 
Azonnal fölmérte, az illető vackában alig van bármi. Ezenkívül bor
zalmasan alulöltözött, és szinte fogoly ebben a drótkerítéssel gon
dosan körülkerített, rozzant épülethalmazban. Jó, ha egy zacskónyi 
saját holmija lehet, amit átmentett onnan, ahonnan jött, biztos, hogy 
nem így képzelte. „Érthetetlen” -  lüktettek tovább a fiú agysejtjei
nek elektromos impulzusai. „Ehhez tényleg nincs kulcsom .” Rákér
dezni azonban nem mert.

A portás változatlanul boldogságot árasztva visszahelyezte a te
lefonkagylót a helyére.

„Az ilyen készülékeket nálunk még a hetvenes években kiselej
tezték” -  viszolygott a fiú. Nem mintha azóta nem változott volna 
óriásit a leányzó fekvése. A méregdrága cuccok, am iket a fiú hor
dott, a legeslegutolsó pillanatban lettek vásárolva, az a szörnyűség 
előtt, amit még akkor sem hitt el, amikor a tévé egyenesben köz
vetítette, amit még soha nem élt át, és mindig is biztos volt ab
ban, hogy nem is fog, Európában ez egyszerűen lehetetlen, a világ 
sem hagyná, abszolút képtelenség, ilyesmi csak távoli, elmaradott 
helyeken történhet, ahol az emberek írni-olvasni sem tudnak, úgy 
élnek, mint az állatok, a nők mást sem csinálnak, csak szülnek, míg 
éhen nem halnak, a férfiak pedig azt sem tudják, mi a fogkefe, vagy 
a buszbérlet. Legszívesebben felpofozta volna magát ezért a néhai 
illúziójáért. Tudta, hogy -  noha pillanatnyilag sok pénz van a zsebé
ben -  immáron őt is ugyanabba a kategóriába sorolják.
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A portás zökkentette ki a gondolataiból.
-  Borzasztóan nehéz volt elmagyaráznom, nem akarták elhinni, 

azt mondták, ilyen utca nincs is a városban. Kérsz egy kis bort?
A fiú, noha sejtette, miféle bor lehet, nem akarta megsérteni, és 

elfogadta.
M egcsörrent a telefon. Az öreg felkapta, és azt mondta, igen, 

valóban innen, erről a számról hívták, nem félreértés.
Valami ősöreg, ki-tudja-honnan kiszuperált konyhaasztalnál ül

tek. A fiú cigarettával kínálta, és mivel a legdrágább fajtából volt 
(nem mintha mindig ezt szívná, de néha miért ne jutalm azhatná meg 
magát, am ikor épp megteheti), egy kicsit szorongott. Még véletle
nül sem akarta, hogy a fickó úgy érezze, meg akarja alázni. A portás 
m osolyogva halászott elő belőle egy szálat, a fiú pedig megpróbált 
ugyanúgy mosolyogni, miközben a borzalmas lőrét nyeldeste.

Bő félórát ücsörögtek, a taxi nem jött.
A fiú az órájára pillantott. A mackós alak ismét tárcsázott, azt 

mondta, igenis van ilyen utca, majd aprólékosan elmagyarázta, 
hogy milyen útvonalon közelíthető meg, aztán a fiúhoz fordult.

- A sofőr nem talál ide. Azt mondták, menj ki a bejárathoz, és ha 
jön a járm ű, integess.

Hosszas várakozás után végül is megjött az autó, és a fiú be
szállt. M intha egy másik univerzumba csöppent volna. A taxis vi
szolygása szinte vibrált az autó belsejében. A fiú egy idő után kerek 
perec szóvá is tette.

-  Nem vagyok menekült, fölösleges utálnia.
A férfi kimérten válaszolt.

Ha maga m ondja...
A fiú, noha észrevette, hogy fölösleges kitérőket tesznek, és sok

kal drágább lesz a fuvar, mint gondolta, nem tette szóvá, csak annyit 
mondott, hogy ott, otthon egyetemista (ami mellesleg igaz is volt), de 
ennek ellenére jól ismeri a várost. A sofőr erre hegyesen rákérdezett.

Akkor meg mit keres a táborban?
-  Hosszú. Bonyolult és valószerűtlen. Azonkívül úgysem hin

né el. M ellesleg az éjszakát a rokonaimnál fogom tölteni, hozzájuk 
megyek.
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-  Közeli rokonai?
-  Igen.
-  Egészen közeliek?
-  így is lehet fogalmazni.
A sofőr ismét metsző éllel kérdezte.
-  Mi az, maga is át akar települni? Maguk azt hiszik, itt kolbász

ból van a kerítés?
A fiú, noha időnként fontolgatta az „áttelepülési” , sértődötten 

válaszolt.
-  Még véletlenül sem.
Aztán eszébe jutott, hogy a mellette ülő is valószínűleg ah

hoz a réteghez tartozhatott a nem is olyan távoli múltban (amely
re még élénken emlékezett), akik -  őszinte döbbenetére, amit ma 
már szimplán a beteges naivitásával mentegethet -  szinte rajokban 
lepték, és egy-két üveg skót whiskyért vagy egy Levi’s farmerért 
cserébe a közeli és távoli rokonságából, ismeretségi köréből szin
te bárkit m egdughatott volna, beleértve akár magát a taxist is, és 
alig tudta elfojtani a feltörő röhögését. Aztán beugrott neki: való
színűleg éppen ezért utálja, most kamatostul visszaadja, kölcsönke- 
nyér visszajár, és ha ő személyesen annak idején nem is élt vissza 
helyzeti előnyével, rengetegen megtették, méghozzá a legdisznóbb, 
legprimitívebb módon, nagyjából úgy, ahogy az előbb megfogal
mazódott benne, sokan még ma is büszkén emlegetik, mellesleg 
minden közegnek, egyénekre is lebontva, muszáj kompenzálnia, 
amikor már lehet, épp annyira emberi, amennyire törvényszerű, és 
elmúlt a nevethetnékje.

Már majdnem megérkeztek, amikor ezzel párhuzamosan bevil
lant neki, hogy mikor bejelentés nélkül egy bárból néhány órája 
felhívta a rokonát, annak „tősgyökeres”, helybéli felesége vette fel 
a kagylót, és miután közölte vele, hogy véletlenül úgy alakult, hogy 
itt van, ebben a városban, meglepetés, és inkább náluk szállna meg, 
az asszony szinte fogcsikorgatva, metsző kimértséggel egy kínke
serves „Örömmel várunk”-ot préselt ki magából. A fiú csak most 
kapcsolt. Egyáltalán nem fogják hiányolni.

Hirtelen ismét a sofőrhöz fordult.
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- Elnézést, meggondoltam magam. Vigyen inkább... (a város 
melletti egyik falucska címét adta meg), ott lakik egy barátom. In
kább oda megyek.

Hogy elejét vegye a taxis méltatlankodásának, előhalászott egy 
vaskos pénzköteget, amelyből másnap annyi könyvet akart venni, 
amennyit csak lehet, számítógépről nem is álmodhatott, arra azért 
már nem tellett.

A férfi egy pillanatra kiesett a szerepéből. Bambán pislogott, az
tán ismét összehúzott szemmel az előbbi hangnemben folytatta.

-  Ki maga?
-  Mondtam. Egyetemista. Külföldön. Otthon.
Ezen elmerengett egy kicsit. Otthon? Ahonnan szinte minden 

épkézláb emberi lény elmenekült? Ahol szinte kuriózum, ha egy 
gyerekkori barátjával találkozik? Ahol, noha a városát még így is, 
a felismerhetetlenségig megváltozva szereti, de már tényleg csak a 
könyveihez tartozik? Ahol rengetegen ugrásra készen csak az alkal
mat lesik, hogy minimum szendvicseket a kezébe nyomva betereljék 
egy egyirányú marhavagonba? Ugyanakkor tökéletesen tisztában volt 
vele: bárhová menne is, az ember mindenhová magával cipeli a saját 
lelki nyomorát, és ha történetesen olajra lépne, hamarosan ugyanúgy 
újjáteremtené azt, ami miatt legszívesebben eltűnne a balfenéken -  
eleget olvasott hozzá - ,  ha változtatni rajta képtelennek is bizonyult.

A férfi egy kanyart leírva a megadott falu felé vette az irányt. 
Egy darabig hallgattak, aztán a taxis ismét megszólalt.

- Nem tetszik nekem ez az egész.
-  Miért? Az irodalmi nyelvet beszélem, nem? És láthatja, hogy 

nem ingyen akarok furikázni.
-  Maga nem az, akinek mondja magát. Régóta hajtok. Valóban 

szépen fogalmaz, de nem úgy, ahogy mifelénk beszélnek. És úgy 
sem, ahogy ott maguknál. Higgye el, van fülem az ilyesmihez. Le
hetetlen akcentussal, nyakatekerten beszél, és úgy van felöltözve, 
mint egy manöken. Ezenkívül megmondaná, hogy került arra a 
nyomortanyára, miközben tömve van pénzzel?

A fiú megpróbált kedves lenni. Nem akarta, hogy éjnek évadján 
kitegyék valami lakatlan helyen.
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Tényleg bonyolult elmagyaráznom. Elővett egy Philip 
Morrist. Kér maga is?

A sofőr erre még morcosabbá vált.
- Ha nem tudná, nálunk törvények is vannak! Ingerülten rámu

tatott a műszerfalra ragasztott No smoking jelzésű öntapadó matri
cára. Tudom, ki vagy. Mocskos balkáni maffiózó.

A fiú most már akkora feszültséget érzett magában, amit már 
képtelen volt kezelni. Maga sem értette, mi történik. Egyszerre 
mintha valami óriási energia lövellt volna ki belőle.

Az autó elkezdett saját tengelye körül forogni, majd kigyulladt, 
a sofőr káromkodott, aztán egy ütés, egy villanás, sötét.

A fiú egy pillanatnyi dermedtség után nagyon-nagyon furcsán, 
de kimondottan jó l érezte magát. Mellette véres üvegszilánkok, a 
sofőr lassan hűlő, összeégett teste, amint fejével a bezúzott szélvé
dőn keresztül előrebukott, kifacsart pózban bámul valahová.

„A hülye. Arra sem volt képes, hogy a biztonsági övét bekap
csolja, pedig tudta, nem törésálló a síküveg az autóján. Ennyit a 
törvények tiszteletben tartásáról” -  nyugtázta a fiú, és kilépett az 
autóroncsból.

Egyáltalán nem furcsállta, hogy egyetlen horzsolás, égésnyom 
sincs rajta, hogy a semmivel ütköztek össze, azt sem, hogy az egész 
környék sivataggá változott, az éjszaka naplementébe, olyanba, 
mintha a National Geographicot nézné, azt sem, hogy újra gyerek, 
méghozzá olyan elképesztően szőkén és kékszeműen, amilyen min
dig is lenni szeretett volna.

A közelben egy ősöreg repülőt bütykölő, olajos-izzadt kezeslá
bast viselő pilótát vett észre. Óvatosan közelítette meg.

Te vagy az?
Én.
Nekem is rajzolsz?

A kezeslábasba bújt ember, noha fáradtnak látszott, elmosolyodott.
-  Azért vagyok itt. Nem vagy sem az első, sem az utolsó, aki a 

lerobbant repülőgépemnél felkeres. M indaddig maradok, míg akad, 
akinek rajzoljak.
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A fiú visszapillantott a megnyomorodott taxira, aztán a sivata
gi alkonyba bámulva, amely nem is tűnt annyira félelmetesnek, de 
még csak tömény giccsözönnek sem, mint ahogy gondolta, halkan 
megjegyezte.

-  Fasza.
M indketten rágyújtottak. A fiú leült a pilóta mellé a homokdű

nére, és belemarkolt a selymes kvarcporba. Lassan, elgondolkozva 
peregette vissza az ujjai között.

„Élő, érző, lélegző szilícium. Tényleg szuper.” Mélyen leszívta 
a füstöt, és vigyorogva megjegyezte.

-A  Dűne Messiása. Pedig a saját logikám szerint ilyen helyeken 
legfeljebb skorpiókkal, dzsinnekkel találkozhatnék.

Az izzadt, olajos arcú megkocogtatta a repülő törzsét, és szintén 
elvigyorodott, akár egy kisfiú.

N éha az ember átugorja az árnyékát.
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DARÁLT FANCY

Félig villasorokból, félig pazarul kivilágított lakóépületekből 
álló környék. Azt, hogy a ma fancynek számító, elegáns lakónegyed 
nemrégiben még meglehetősen elhanyagolt, cseppet sem előkelő 
környék volt, mindössze néhány sötét sikátor, lerobbant utca, vagy 
itt-ott egy-egy romos vályogház jelzi. Persze ezek is hamarosan 
már csak elmosódott, feledni való emlékekké válnak. Zajtalanul 
lépegetek, magam sem tudom, hová. Az egyik félkész lakóépület 
előtti, kiszolgált villanypóznán felakasztott ember lóg. A távolból 
gyereksírás hallatszik, a kivilágított reklámpannón egy tévéállomás 
éjszakai programját ajánlják. Leülök a csüngő férfitetem alá, fel
bontok egy Red Bull konzervet, és rágyújtok. Kopaszra borotvált, 
meztelen nő halad el mellettem, mintha ott sem lennék. Aztán egy 
fejkendős néni jön ki az egyik vályogházból, azt mondja, menjek 
be hozzá, majd jósol a tenyeremből, kártyát vet, látja a tekintetem
ben a rontást. Követem. Szegényes konyha fogad, a falak telis-tele 
különféle egykori utazásokról hazahozott rémes emléktárgyakkal. 
Azt mondja, ne féljek, a vámpírok nem árthatnak neki, fokhagymát 
vacsorázik mindennap. Azt mondja, a felakasztott em ber a kisebbik 
fia, aki folyton néptelen, kísérteties gyárcsarnokokról álmodott, és 
iivöltve ébredt éjszakánként. Azt mondja, vetkőzzek le. Ezt köve
tően valami büdös festékkel fogaskereket fest a mellkasomra, azt 
mondja, lemoshatatlan. Azt mondja, sportolnom kéne, ernyedtek az 
izmaim, és különben is elég girhes vagyok, elhanyagolom magam. 
Aztán a tenyerem be néz, majd kártyát vet, közben m indenfélét ma
gyaráz, a felét sem értem, nem is hiszem el. Aztán azt mondja, ver
jem  ki, szereti nézni. Megteszem. Ezután bevezet egy dohos szagú, 
sötét szobába, és az egyik sarokban szerencsétlenkedő kartondo
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bozra mutat. Azt mondja, dugig van dollárkötegekkel, vigyem el az 
egészet, neki már nincs rá szüksége. Megkérdem, van-e telefonja. 
Azt mondja, nincs, kikapcsolták. Előhalászom a mobiltelefonomat, 
és a város legdrágább taxiállomását tárcsázom. Az öregasszony azt 
mondja, öltözzem fel és menjek, a rám pingált fogaskerék örökre 
lemoshatatlan. Kint a sofőr beteszi a kartondobozt a csomagtartó
ba, beszállok, és arra kérem, furikázzon körbc-körbe a városban. A 
Szabadság hídon megállítom, azt mondom, vizelnem kell. M iköz
ben pisálok, részeg munkások dülöngélnek el mellettem kenyérrel 
és pástétomosdobozkákkal a kezükben, hangosan röhögve. Tudom, 
ahhoz túl jó l vagyok öltözve, hogy belém kössenek, azt hiszik, va
lami alvilági figura az apám.

Tisztességes ember nem jár taxival! kiáltja oda az egyikük, és 
fenyegetően megindul felém. A többiek lefogják és clvonszolják.

Bocsásson meg neki, részeg, nem tudja, mit b e sz é l szólal
meg a másik félszegen.

Maffiózó rohadt kölke! -  hallom még a távolból.
Visszaülök az autóba, és a távolban felsejlő, reflektorokkal kivi

lágított emelődaruk felé mutatok, vigyen oda. A sofőr azt mondja, 
szó sem lehet róla, épülőfélben lévő, titkos katonai objektum, le
vágják a fejét és a Dunába dobják, ha odavisz. Bemondom a lakcí
memet. A sofőr indít. Arra kérem, kapcsolja ki a légkondicionálást, 
és nyissa ki a mellettem lévő ablakot. Elsuhan mellettünk egy kami
on ordítozó, egyenruhás suhancokkal.

„Frontra induló, bcdrogozott önkéntesek1’ - gondolom magam
ban, majd kihajolok, és mélyet szippantok az éjszakai levegőből. 
Aztán intek, mégis álljon meg. Fizetek. A sofőr kiveszi a karton
dobozt, és a kezembe nyomja. A dollárkötegeket cipelve céltalanul 
sétálgatok. Az egyik sikátorban, amelyben szintén váltakoznak az 
épülőfélben lévő lakótömbök a rozzant vályogházakkal, egy em e
lődarura felakasztott vörös szőrű macska lóg. A feltámadó szél a 
távolból rég elfeledett slágerfoszlányokat lebegtet, városi szmoggal 
keverve. A félkész ház előtt rosszul kifeszített, kivilágított vászon
plakát hullámzik. Márkás napszemüvegeket reklámoz minden kor
osztály számára. Ráülök a kartondobozra, és rágyújtok egy jointra.
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Váratlanul egy kasmír fejkendős, meztelen nő halad el mellettem, 
tudomást sem véve rólam. Rápillantok a dermedt macskahullára. 
Kopaszra borotvált néni botorkál ki az egyik düledező házból, azt 
mondja, menjek be hozzá, majd jósol a tenyeremből, kártyát vet, 
látja a tekintetemben a rontást. M agamhoz szorítom a kartondo
bozt, és követem.

A rövidprózát a nemrégiben N agyapáti Kukac Péter-díjjal kitüntetett 
Fenyvesi Ottó legújabb kollázsai ihlették.
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DKAD MEAT DISCO GLAMOUR 
AVAGY 

MINDHALÁLIG ZENE

X ’énia, a Teremtőnyalábok Rendjének tekintélyes tagja, hold
ezüstre lakkozott tenyerét az univerzumokkal borított pingpongasz
talon pihentetve lakóterében, a Végtelen Változás Termében heve- 
részve, szívből felkacag.

így igaz, Mercury, show must go on!
Immaculata, a zord szűz az univerzumok közül kiválaszt egy-két 

jelentéktelenebbet, bolygókat csippent fel, majd levitáivá, szórako
zottan zsonglőrködésbe kezd.

A pingpongasztalon pihenő Uroborosz, a terem őre tágra zárja 
szemét, mire Immaculata gépies mozdulatokkal Transzszexuália, 
valamint Transsylvania galaxisok bolygóit helyezi az önmaga far
kába harapó kígyó hegyes, antiszeptikus méregfogai közé, szobor
szerű arccal, olyannal, mint egy soha nem mosolygó karneváli el
lenpont-figura papírmaszkja.

X 'énia pedig csak kacag, kacag, hosszú hajából szikrázó hulló
csillagokat fésülve ki, áttetsző foteljében játszva kozmikus, folyé
kony óráival s önmagával.

*

Walter von dér Popescu-Bethlen-Riff-Raff élettársával, Báthory 
Erzsébet-M agentával versenyezve feszülten fixírozza az összehaj
togatható, irdatlan PC-monitorát, míg villogni nem kezd a Game 
Over felirat.

Walter végigfuttatja zöld nyelvét Erzsébet lüktető nyakszirtjén: 
Most mihez kezdünk?

M agenta bohón kibújik excentrikus fél félcipőjéből, és élete pár
ja  arcához tolja.
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Igyunk belőle pezsgőt.
-  Inkább zsilettpengével elvágom a nyakad.
M agenta elfintorodik:
-  Ugyan, ugyan, keresünk valami új, érdekes gondűzőt.
Az űrállomás-kastély dísztermében, körülzárt varázskörben, a 

pentagrammából gombnyomásra tengerkék fény tör fel.
Riff-Raff huncutkodva közelebb hajol szerelméhez, egy DNS- 

spirálokból összetákolt kétnemű lényre bökve:
-  Látod ezt a nemtelen kisfiú-szörnyeteget? Ő az új játékunk.
Magenta dühösen rácsap Walter kezére.
- Ne játssz a piercingjeimmel, állat!
Vigyorogva behelyezik a magatehetetlen félhullát a varázskör

be, és teleportálják.

*

Szúrós-kéjesek a tekintetek, szögletesen lágyak a mozdulatok. 
A kések a zsebekben lapulnak, lefűrészelt fejek salátakörítéssel 
tálalva. Túlzsúfolt-néptelen, klausztrofóbiás kastély-univerzum- 
színpad-testtömeg. Bőr, fém és hús. Rácsok fölött, között, előtt, 
mellett, sóvár lélek, nyirkos tenyér. Lustmörder und Sonnenschein 
a sarki konténerbe zárva. Tánc, latex, reflektorok pásztázta izzadó, 
kifestett testek, hústemplomok izzadt, fülledt hűse. Elve, élőholtan, 
fel-feltámadva, fél révületben. Takarítóruhás szolgálólány-manipu
látor. M esterséges élet a szerelem kábulatától röfögve. Eltévedt 
Strangerek szadomazo-fetisiszta tánckarral bekerítve. Dübörgő 
decibelek, s mindez fölött én, a színház démonszelleme lebegek, 
finomanyagi gondolat-érzelmi struktúrából szőve, végtelen, fluo
reszkáló fénnyel bélelt alagútban suhanva, melynek végén X ’énia 
sikoltozik, időn kívül, pókhálószerű alakzatokban kidudorodó bő
rén Transzszexuália-Transsylvania fenyőerdeinek friss, hűvös leve
gőjével. Kobalthajnalpír. Vámpír. Fémes visszhang vonzón kihalt 
galaxishavasokban. The lovetrash.

A rövidprózát az Újvidéki Színház Rocky Horror Show című produk
ciója ihlette.
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DER AUSLÄNDER, 
FOREVER AND EVER

Nem értem, ki vagyok. Nem tudom, hol vagyok. Én meg én meg 
én. Badarság. Sükettelefonozom a valósággal. De ahol van én, ott 
van mi is. Unmöglich. Szopjál, szuka, rémült vagyok, és rám köve
seden iszonnyal a szárnyaimon, harapd az ajkam, szörnyeteg. Sűrű, 
tapadó ragacsban ébredek, libabörösen és éjszaka, mikor a szépasz- 
szony csábít; szögesdrótszerű fájdalom-hullámokat, sipító, véresre 
harapdált ajkat hagyva maga után, mint a félelem kristálypalotáit. 
Végigfekszem az oltáron, amelyben halott dédanyám, a szellemek
kel zsúfolt, télen külvilágtól elvágott völgybe csúsztatott kis román 
faluban tanító özvegy daszkalica élt, verseit románul és németül 
írta, talán itt-ott egy lepréselt virággal értelmet adva nevenincs 
szenvedélyeinek, de magyarul is kitünően beszélt, szerbül és talán 
franciául is (sosem fogom megtudni). Apja, Vlad Dracul és anyja, a 
Bríinhilda-inkarnáció egész életében kísértették, obszcén vagy két
ségbeesett szószedeteket sugdosva a fülébe, majd Faust villogtatta 
csillogó szemeit, melyek, azt hiszem, teatralitásukban épp olyan fe
keték voltak, mint az enyémek, és összes ősöm szitakötő szárnyakat 
növesztve, meztelenül belevegyült az O sztrák-M agyar Monarchia 
bugyborékoló katlanába, havasi gyopár illatát hagyva maguk után; 
határok, nyelvek, szögesdróton haldokló emberek, melyekkel ma
ximálisan tudok azonosulni, a lúzerség, az örök veszteség, mint ge
netikailag kódolt valóság, itt-ott, csillagszemű juhásszal szelídítve 
a nyughatatlan, keserű lélek-mix szubsztanciát; gót betűs Ezeregy- 
éjszaka az ágyam alatt, ahonnan sárkányok tapadnak porcelánfe
hér bőrökhöz, calusarik, Coca-Cola-istenségek töm ik magukat pó
rusaim alá, latin zsolozsmákkal, szláv hajkoronákkal; pattanásos, 
röhögő SA-adoleszcensek, ahogy vihorászva másznak a pofámba
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és szemlélik, ahogy megkéselve haldoklóm a berlini aszfalton, én, 
a korosodó porosz transzvesztita (ez egy regresszoterápia eredmé
nye, hogy valóságos vagy fantomrealitás, sosem fogom megtudni). 
Nagy, színtelen, íztelen zselékockában vagyok, ketreccel körítve. A 
ketrec nyitott, de kint az vár, amitől egyedül a bennmaradás rosz- 
szabb. Összehúzom a szemem, és Munch reprodukciókra koncent
rálok, majd kilép arcomból egy reszkető kisfiú, és a falakon átlépve 
hegymászó cipőjében megindul a semmibe, ahol még fogalmak sin
csenek, csak egymást átható ideahalmok örök tánca, de már nincs 
sem öröm, sem szenvedés, csak végtelen, jóleső magánytalan ma
gány. M árquez-nek nincs igaza: nem száz év, hanem örökös, deter
minált, kozmikus magány.
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DURACELL BUSIDÓ

-  Mit gondolsz, szerinted van-e a fájdalomnak tapinthatósága, 
diagramja? - morfondírozik Hellboy, miközben zajtalanul surra
nunk az Újvidék-Temesvár Katmandu közt lebegő, légpárnás meg
hajtású szupergyors járaton. Vállat vonok. Úgy határoztunk, ismét 
felgyújtjuk Mishima Aranytemplomát, hommage-ként. fajdalom 
diagramok? Inkább hiányérzet-diagramok, grafikonok. Hcrmann 
Nitseh-videókon és számítógépes játékokon edzettünk. Puek a gyors 
napelemes tetőberendezéséhez tapad ragaesos koboldszárnyaival és 
kuncog, halljuk, érezzük. A bunkerek, totalitárius emlékművek egy
hangúan váltakoznak a kaszárnyák, ón- és lignitbányák, szégyenosz
lopok, gyűjtőtáborok közt. Százszázalékos színgyümölcs szőlőlét 
hörpölök. Most töltettem fel magam gonoszsággal, szomjas vagyok. 
Hellboy kattintgatja helyes kis digitális fényképezőgépét, mintha 
lenne mire, de hát most vette, szórakozik. Nemrég jö tt a szintén száz- 
százalékos tartós epiiációról, a seggétől a szemöldökéig makulátla
nul kopasz. A koponyája már előzőleg is az volt. Arcán halántéktól 
halántékig lángvörös festékcsík húzódik, ajkai sötétlilák. Szúrós 
tekintettel felém fordul. Bohócszerű, Belge Noire-ból faragott már
ványaié. Alapanyagát már rég nem bányásszák, nem gazdaságos.

Ez a Gesamtkunstwerk-feeling, amit látunk, Waikii-Beach 
ahhoz képest, ami a lelkemben somfordál. A Csillagszemű Juhász 
beprogramozott egy halott város szétlőtt kastélyának mocskában. A 
Grált kell keresnem mindenáron, miközben az agytekervényeimben 
csak a mágneskártya üzenete dübörög: „Ölj! Ölj! Ö lj!’'

Egy egyenruhás robotgésa tolat el mellettünk a szokásos étel
és italkínálattal. Mozgó kocsijáról leemelek egy kis harapnivalót, a 
gésa továbblépeget.
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Miközben a vajas pirításra kenem a tatárbifsztek-masszát, Hell- 
boyra kacsintok.

-  Mit gondolsz, ha extrán fizetünk, hancúrozás után ki is belez
hetjük?

Hellboy bal, emberi tenyerét beletörli skót kockás miniszoknyá
jába, fémöklével pedig rásujt az ablaküvegre.

Csörömpölés.
„Jé, nem törhetetlen!” -  ujjongok fel magamban, látván a haver 

arcán, öltözékén a vért. -  Vér! Én is akarok! -  kiáltom önfeledten. 
Felkapok egy üvegcserepet, és felhasítom vele az arcom. „Nem is 
fáj, szuper...”

A robot felszolgálónő villámgyorsan visszatér.
Átöltözött, aktiválva az épp óhajtott, megfelelő programját. Fe

kete latex-ruhában magasodik fölénk, tudtunkra adva, a vérünket 
szomjúhozza. Nyakában szvasztika. Puccini-opera árad belőle (7 + 
1 Dolby Sorround, egyenletesen elosztva testzugaiban). A hajamba 
markol, és csizmájához kényszeríti az arcom. -  Nyaljad, tetű!

-T urandot! -  nyögök fel. Tökéletes harmóniában vagyok önma
gámmal, a muzsikával és a váltakozó kinti táj monotóniájával.

Hellboy dematerializálódik (szokása), majd a megkettőződött 
Puckkal a fülkébe visszatérve vastag fémrudakkal verik agyba-főbe 
a többi utast, akik úgy tesznek, mintha élnének, úgy tesznek, mintha 
fájna nekik, műjajgatással fetrengenek, belegabalyodva a szemüre
geikből, szájukból, orrnyílásaikból kitüremlő pókhálóba.

A gésa szemei felizzanak.
-  Valóban Turandot vagyok, a Kegyelemosztó. Én vagyok az 

összemosódó Kezdet és Vég. Nem élni, nem élni, zéró, nulla, siva
tagi homokszemcsék a dűnék végeláthatatlan hullámmozgásában. 
Halmazál lapot-váltakozások, metamorfózisok, ahol sűrű, ragacsos 
az éj, és minden csendes, végtelenül csendes.

Fekete kesztyűs kezével fojtogatni kezd, előbuggyanó duzzadt 
mellbimbói érett szederszemek.

Ferde szeme zölden foszforeszkál. Durván rám rivall:
-  Szeretsz?
Hallgatok, hiszen csak fétis.
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Hangja vinnyogásra vált:
- Ugye szeretsz?

Ebben a pillanatban a fülkét megvilágító radonrudacskák felrob
bannak, az ablakokon jégvirágszerű alakzatok képződnek, a mág
neses pólusok tébolyultan megdőlnek, sivatag. A robotgésa meg
dermed.

„Lefagyhattak a chipjei, mint olykor a számítógépek monitorai.”
A két Puck közrefogja, és végigvágnak rajta vasrúdjaikkal. A 

robot feje behorpad. Végül csak műmellei maradnak épen a fém
pép tömkelegében, és persze vakító fogsora (biztosan nem eléggé 
kompatibilis technológiával készültek, vagy az alkatrész-beszállító 
vállalat más operációs rendszer szerint állította őket elő, de ügyesen 
áthidalhatták a problémát az összeszerelő részlegben).

Lehajolok a fogsoráért. -  Ezt hiba volt kérdezned. Katasztrofá
lis hiba.

A fogsor otthonosan a tenyerembe simul, akár egy mélytengeri 
kagyló. Ha a fülemhez tartanám, mint kölyökkoromban a tenger
parton, talán még titokzatosan mormolna is.

Nyelek egy nagyot, leemelek egy szénsavmentes ásványvíz-pa
lackot a pultról, és a WC-be indulok, lemosni magamról az összes 
vágyváladékomat.

A WC-csészén szintetikus cseresznyevirág-illatban úszva Lady 
Macbeth ücsörög felvágott erekkel, kék kristálykönnycseppek cso
rognak végig sápadt, repedezett műanyag bőrén.

-  Csókolj meg! Feneketlen tavak vizében fulladozom! -  Allati- 
an habzó szájjal ordítja: -  Tudom, radioaktív kobalttá válik minden, 
amihez hozzáérek! Csókolj meg, Péter Pán!

Tisztában vagyok vele, hogy ő is android sorozatgyilkos, de 
szárnyai vannak, hatalmas, bíborszín angyalszárnyai. Őrült, hal
dokló, elátkozott kislány.

Szomorúan visszacsukom az ajtót, és homlokom a díszüveg 
közfalhoz nyomom, véres izzadságcsíkot hagyva magam után.

„Nem bírom ... Nem bírom tovább.”
Aztán újra feltöltetem magam gonoszsággal, tekintetem immár 

interferenciákat lövell.
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Puckból már tömérdek van a fűikében. Visítozva, kacarászva 
taposnak, ugrándoznak az önnön pókhálóikba tekeredett álember- 
bábokon.

Idegesít, amiért megsokszorozta magát, de hát ő m ár ilyen.
A kifestett Hellboy ismét dematerializálódott, ki tudja, hol jár, 

egyszerre több létsíkon is, maga sem tudja, mi célból. Görcsös, 
megszállott Grálkeresés, pentagrammák közt szemlehunyva, elfe
ledett szakrális helyek titkos járatai közt lépdelve, ősi, penészes, 
málladozó kazamatákban eszelősen rohanva bolyong, öl, pedig 
nem akar, fejből idézi Blaket, a visszhangját keresi, nem találja.

Az ülésen felejtett fényképezőgépére meredek. A Gép-Turandot 
arca mosolyog vissza minden kockáról, szögesdróttal a háttérben. 
M egcsókolom az ekránt, és kitapogatom az üveg vágta sebhelyet 
az arcomon.

„Édes a kín.”
Csendben visszaülök a helyemre. A gondosan szétszerelt láng

szóró alkatrészei a hátizsákomban békés egyetértésben lapulnak 
Rembrandt Taschen Verlag-kötetéhez simulva. Azt hiszem, ez lehet a 
szerelem, ami köszönő viszonyban sincs a dugással. Azon mélázom, 
talán ha a Robotgésa-Turandot esetleg újraéledne, még szerethetném 
is, talán Blade Runner remake-szerű érzésekkel, erre talán még én 
is, ő is képesek lettünk volna, fura-végtelen, sűrű, jegeszöld növény
zetű síkokon, Lamborghinin száguldva kettesben, amíg csak futja 
Duracell-elemeink élettartamából, ellopva egy morzsányi időt ma
gunknak, ki tudja, talán még lelkünk is volna, ha szögeket vernénk a 
tenyerünkbe, talán még azt is elhinnénk egy darabig, hogy élünk.

Ingerülten odalépek az egyik Puck-klónhoz, kitépem a szívét, és 
megeszem. Agyamban a legkülönfélébb érzések diagramjai, kódjai, 
spiráljai dübörögnek. Aztán csak sötét, ragacsos éj, sivatag. Csend. 
Jó, vattacukor-csend.

Ismét visszaülök a helyemre, egy digitálisan harsányra színezett 
Dziga Vertov-filmet választok a kínálatból, bámulom a kivetítőt, 
és Magritte világa ugrik be lyuggatott gumicsövekből modifikált, 
programozott agycsatornáimon. „Minden paradoxon csak látszóla
gos” -  szokta ilyenkor mondogatni Bitch-Mary Poppins fedőnevű
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kalózprogramozóm, aki rasztafrizurát hord, a szőnyegek mintázatá
ból olvas, érti a csapok csöpögését, a hűtőszekrény duruzsolását, a 
mikrohullámú sütő berregését, és sosem volt a Csillagszemű Juhász 
kín kamrájában, így fájdalomba csomagolt totemoszlopokról, tépett, 
uszító plakátokról, gyulladt, sikoltó celluloidtekercsekről, égő sö
rényű lovak nyerítéséről sem álmodik soha. A Szégyen, a Bukás 
kristályrácsozatát sem érezte még, nem is fogja. Tudom, ha üres 
fémarccal porig égetem is az Aranytemplomot, legbeltil hattyúcéda 
maradok, csipkehúsú hattyú, sütni való, lakmározni való.

„Mi lövünk belétek!” --villan be egy, ki tudja, mikori emlék-puzzle, 
ki tudja, honnan, aztán visszataszigálom a Semmibe, a levágott fejek 
birodalmába, hulla-katonákkal, iszonnyal, dübörgő lánctalpakkal, ro
mok közt alvadt vérrel bekent gyerekekkel, ki lobbanó tekintetekkel 
a repedezett Senkiföldjén, ahová valaha tartoztam, más névvel, más 
testben, más nyelven beszélve, de akkor is én, én voltam.

Áramköreim Magritte felé hajszolnak, csatakosan, célirányosan. 
„Mért nem lettem inkább Tae-Kwon-Do mester?” -  sóhajtok. „Hi
ába, túl lusta vagyok az ilyesmikhez.” A fejhallgatót visszaakasz
tom a kivetítő mellé, és kikapcsolom a filmet. Eltölt a Belge Nőire 
moccanatlan, csiszolt nyugalma. Kenek magamnak egy újabb tatár 
bifsztekes, vajas pirítóst, miközben a bezúzott ablaküveg ontja a 
kinti ólmos szürkeséget, nem mintha érdekelne.

„Biztos csupa vegyszerből van az egész, még talán a vaj is. Hiba 
volt. Kaviárt kellett volna kérnem.” Műkezeimre téved a pillantá
som. „Habár azt is hamisítják.”
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ELEKTROMOS FŰRÉSZ HELYETT 
DALLAL KEDVESKEDEK MOST

Röhögünk.
Kezünkben füstölgő puskacső, a kozmetikai szalon mellett. Ked

ves korcsunk acsarkodik, majd szííköl.
Vese meglök. A földön eszméletlenül heverő, félholtra taposott 

pasasra bök hosszú körmű mutatóujjával és vihog-kacag:
-  O lesz az új korbácsos.
Elfintorodok.
Vese felöklel, majd fémbetétes cipőjével az arcomra lép:
- Te viszont áldozat leszel. Van lila bugyid?
-Nincs.

-- Paraszt mondja Vese, aztán szétlövi a fejem.
Önmagam felett lebegve még látom, hogy a többiek lefogják Ve

sét, és elektromos fűrésszel kettészelik, mint konyhakéssel egy zöld 
almát. Az előbb még eszméletlen szivar pedig dalra fakad, majd 
benyit a kozmetikai szalonba, és lehuppan a tükör elé:

-A rctisztítást kérek.
A kozmetikus kibámul a kirakatüvegen, és a szemét forgatja:
-  Istenem, már megint ugyanaz.
Vese pedig -  látom -  egyre csak röpdös a szalon fölött, mint egy 

héliummal töltött léggömb.
„Ez poszt-punk?” -  teszem fel magamnak a kérdést, hangtalanul 

röhögök, majd volt-nincs, elszakad a film, mint egy rossz minőségű 
koton.
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FEHÉR ZAJ

Peter Handke, Ich wtirde gern so sein, wie Jemand Anderer 
schon war.

Fehér zaj. Fehér zaj. Vattacukor-puhaság. Sztiropor-borotvahab- 
policolor. Fű. Fehér zaj-festékszóró. Izzó, olvadó higanyacél. Füs
tölgő puskacső.

Állj. Most.
Fehér zaj. Fehér zaj. Fehér zaj. Fehér zaj.
És lön sötétség.
És az Úr -  kinek lelke lebegett a végtelen vizek felett -  látá, 

hogy ez jó.
A fény kísértése egyre elvonatkoztatottabb, távolibb lidércláng- 

gá satnyult, s bezárult, mint szikra a csonthéjas gyümölcs ehető 
magjának belsejébe.

Embrióóceán.
Másokban felfedezni saját alakmásaidat, vágyaidat, félelmeidet. 

Egy tapodtat sem. Opera Seria, görögtűz, Napba néző, vakuló Ikarosz.
Barátság. A tábortüzek és a mesék ideje.
Műfű gumitalajon. Ál hó hull a nem szunnyadó ál város fan

tomlakóira. Sztaniol-Legóváros. Csöndzsákból hangot lopok á la 
Weöres. Tundrán szökellve, rénszarvas-fantomként, fogaim közt 
késsel, agancsaim közt Nappal, Holddal.

Céltalan fekvőtámaszok, zakatolás. Ildomos, funkciótlan akár
mi. Whisky dupla szárazjéggel.

Nem léteznek válaszok, csak tátongó, megválaszolatlan kérdések, 
égbe nyúló, dór-ión oszlopokhoz támasztva-tapasztva, mindörökké.
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FENG SHUI

Épp az asztalon heverő melegszendvicseket fényképeztem a fo
tocelláimmal, mikor már harmadszor hallatszódtak azok a zajok. 
Vigyor + mondat:

-  Valakik a szomszédos lakásban kefélnek, hallom az ágy üte
mes nyikorgását.

A házigazda felesége elmosolyodott:
- A  frizsider ad ilyen hangokat.
A mikrohullámú sütő alatti kalodába zárt kalózsapkás marabu 

erre rikácsolni kezdett, hogy obszcén frizsider, obszcén frizsider, 
mire a mikróból felmorrant a szatír, a tartalék titánium -oxid alkat
rész, majd a fém-plasztik téglaidomból kinyúlva agyoncsapta. 
Chanel-kosztümben, dermesztő mosollyal a múlandóság sétált kö
zöttünk, mint egy manöken a kifutón, de ezt csak én érzékeltem.

Ezt követően a számítógép, a tévé, a mobiltelefonok, a háztar
tási gépek és a többi elektromos ketyere szent sokszögében zenét, 
képsorokkal kombinált vagy natúr szöveget folyattunk a légtérbe, 
végül elbúcsúztam.

A túlzott fogyókúra és az önagyleszívás miatt a szunnyadó, tá
vol-keleti alvóvárost idéző házak felől szorongó dam phyrok vettek 
üldözőbe.

Azon tűnődtem, mekkora mikrohullámú sütőt kellene konstruál
ni, hogy finom vesepecsenyét kapjunk egy egész marabuból.

A dam phyrok továbbra is követtek, mint az árnyék, a szatír pe
dig újrapergetett filmként csak röhögött, röhögött a markába, hun
cutul, mint valami buta számítógép hamis zúzája, fémforgácsba 
hempergetve.
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FORMALINBAN HANCÚROZVA

Godzillával a Bahama-szigetekre!
Hilda mellettem felröfög. Kicsi, kerek, szarva van. Ervin, a 

stewart épp sétára indul a repülőgép lehatárolt terében, én rózsaszín 
műanyag szerencsemalacomat hajigálom a mennyezet szellőzőnyí
lásaihoz.

A szerencsemalac felvisít.
A szerencsemalac Hilda szeméremajkát harapdálja.
Irány Bahama, a Vénusz-Légycsapók ígéretföldje!
B -52’s honfoglaló-emigránsoknak.
Mi volnánk azok.
Messzire tévedve a holdkráterektől, ahová tartozunk.
Ervin a karórájára pillant.
Megszólal a vészjelző berendezés. Csalfa, álgépeltérítés.
„Jaj, ja j!”
Az utasok a padlón. Kezemben holdkőzet-szerencsemalac.
A mennyezethez fordulok.
Középkorú, infantilis geci vagyok, szupernóva-parazita.
Mint a többi honfoglaló.
Csak ezek a rohadt Vénusz-Légycsapók ne volnának ott. 
Godzilla, te nyomorult. Kinyírlak.
A le-föl rohangáló játékprogram  hullámzik a görbülő térben. 

Hilda, melleit elcsomagolva, rágyújt.
„Parasztok. Te is. Es úgy, általában és egyáltalán.”
Elröhinti magát, és a kvázi ámokfutókhoz kiált.
„Fogyasszatok, raplis nyomorultak!”
Zuhanunk, na és?
Godzillával a Fürdőkádban.
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Habfürdő habszivaccsal, szivattyúk a homloklebenyben.
Hilda, homlokán izzadsággyöngyökkel.
A simára borotvált szentély előterében Ervin, gépfegyverrel, 

fecskendővel, végtelen sakkmezők csikajaként, kiscsődör, hő!
Én, a várkastély és a telihold kráter-ura Godzilla fogait verem ki 

módszeresen, kétségbeesetten, ahogyan a B produkciókban szokás.
A telihold betontömb tavacskára süt, mocskos, kihajított képes 

újságok, kartondobozok, elszórtan szennyesre lapított rágógumik 
mintegy pointilizmusba átsétálva, valahová máshová, ahol csak 
basznak és ölnek és szülnek végeláthatatlanul, állatiasan.

Formaiinban hancúrozva sündörgök, akár egy rajzfilmben.
Hilda a hajamba markol.
Azt hiszi, jólesik.
Vagy mégis?
Anna, a manöken a víz színén tavirózsaszerűen lebeg-lézeng- 

ájul. A halott virágok a víz felületén kiszippantják a lelkét és leda
rálják, fölzabálják.

Én ordítok, Hilda meztelenül hegedül a leszálló ködben csillám
porba görgetve, agyában röfögő szerencsemalacok.

Godzilla, alszol?
Azok a kibaszott B aham ák...
Pszeudo-vendégmunkásoknak tűnhetünk, a holdkomp bennszü

lött idegenei, akik önmagukból emigráltak.
Az eltérített papírrepülőben, a papírhold krátereiben, bárhol.
Ha kint akkor bent. amint fenn, úgy lenn. csikicsuki vagyok -  

nem vagyok.
Oh, mein schönes Vaterland.
Szembekötősdi, ó, jaj.
Vak vezet világtalant.
Szupernóva-parazitaként, Bahama holdkrátereiben táncolva, 

végkimerülésig.
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FÚGA-FLUXUS-FÉNYZAJKÉJ

Antivilág. Bajkonur, 1975. Tizenöt évvel Genf, Johannesburg 
és Belfast városállamok célirányos szőnyegbombázása, a krakkói 
válság és az ufonauták távozása után. Retro-rave-be mártóztatva a 
globális sergőforgó-kockaglóbuszt.

Kraft und Liebe. Sturm und Drang. Angst und Lust. Charming.
A mozgó fényreklámcsíkkal szemközt, mely zavartalanul ontja 

információit a már réges-rég bevert, egykor fodormentaillattal dú
sított, szénszálas kirakat előtt két pápuaajkú, bukósisakos redskins, 
Jukka és Hannu ácsorog. Már rég vérszerződést kötve testvérré fo
gadták egymást. Mindketten Ebola- és AlDS-fertőzöttek, a banáli- 
sabbakat nem is említve, vérüket pedig peep-show-ban megkere
sett bosznia-hercegovinai m árkahalomért cserébe hetente rozzant, 
de működő alum ínium tartályokban vírustalanítják-tisztítják, majd 
rágótablettaként biztonságosan visszajuttatják poliam id-nyirok- 
m irigyeikbe, aztán véráramukba, ez nem gond, a farkasemberek 
a rozsdás, fényérzékeny videoszalagokról szinte m indenkit m eg
fertőztek.

Épp kartondobozos kiszerelésű, hallucinogén M assai-gyógyteát 
vedelve lazítanak, stresszoldóként Fluxusfüggőkre vadászva a szű
ziesen otthonos, villogó, ciklikusan ismétlődő kivetített vagy sugár
zó, hidegizzós fényektől hömpölygő belvárosban.

A kék szemű, sebhelyes arcú bőrfejű lazán felsóhajt:
-  Ha nagy leszek, Netbányász leszek.
-  Én pedig végtelen metróvonalakon örökkön-örökké megsok

szorozódó, longitudinális agysebész -  teszi hozzá elgondolkodva, 
állát vakarva Hannu, szemkameráin át figyelve a csordogáló idő 
állandóan változó, piros számjegysorát.
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Az ég megnyílik, mert a Fluxusfűggők a Fúgába igyekeznek, az 
egyik közeli zöldterületre pedig, a Tartományi Végrehajtó Tanácstól 
balra leszáll egy szumátrai-kamcsatkai űrrepülő, és hermetikusan 
szétnyíló kijáratában aknavetővel a kezükben menetelni kezdenek 
kifelé a lefűrészelt fejű, márványutánzatú kommandósok.

A tátongó égbolt alatt lőpor- és parfumszag terjeng.
Hannu elkomorul.
-  A Fúga. A Fúga az oka az egésznek.
A sebhelyes arcú Jukka bátorítóan hátba vágja, majd a két 

redskins megindul az éjszakai műszakba, mely gondűző, ám ener
giaigényes és jó l fizetett, mint a kommandós szakma, csak stressze- 
sebb meló, s jó  pszichológiai érzék szükségeltetik hozzá.

Időközben a pánik- és kéjhullámok le-föl mossák, öblítik a túl
zsúfolt, tépett filmű helyszíneket, melyek bűnhődés és szégyen után 
sóvárognak, a vibráló hang- és fényhatások pedig olyanná transz
formálják az egész Zeitgeistot, mintha nem is élőben, hanem egy 
musicalben történne mindez, mozgatható, fűrészporral tömött, ani
mált bábhumanoidák Fluxusfúggő performance-aként, őrjöngő kö
zönség előtt.

Ha átjutnak a következő szintre, körülöttük megváltozik az egész 
mindenség, ha pedig megunják vagy belefáradnak, kikapcsolják a 
játékprogram ot és szörfölni kezdenek, e-mailezni vagy valami ha
sonlót művelni a szoba ijesztően otthonos, ám kontrollálható ho
mályában. A kulcs: a kettes számrendszer és a tapintható, unalmas 
céltalanság izzón villogó, áramkörbe kapcsolt hom okszem cse-hal
mazon és minden fölösleges közeledésen túl, jobb kézzel az egéren, 
arccal a világító szent képernyő mélyrétegeibe veszve.
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GEBURTSTAG IM CODEX DUREX

Miután kiszállok az űrsiklómból, én, Joseph K., a latin szerető
pótlék, félmeztelen, ezüst mellbimbajú csőtáncosnők közt, akik Nyu
szi ül a fűbent játszanak joy-performance-ként, persze pénzért, vala
mint Nexus-6, Oli-W-Ára-Z-14 és két tévelygő Vénusz-lakó társasá
gában ünnepelem négyzetgyök 223 per 5-ször 16. születésnapomat.

A meghívottak felköszöntenek, majd a Jáger-kosztümös Lángar- 
cú, a gipszkarton állény jelenik meg a gyermekszoba színpadán.

Redves, repedezett, eszelősen rothadó testét hárman szívjuk.
A fedett, zárt teraszon, az átlátszó felvonóban eközben három 

siratóasszony tátog, mint az akváriumi gumihalak.
„Halálosan unalmas” -gondo lom  magamban, aztán beszélgetést 

kezdeményezek a jelenlévőkkel, mire ők egymás szavába vágnak, s 
felváltva lökik a sódert, vagy hallgatnak, mint a kukák.

„Ez így még unalmasabb” -  sóhajtok magamban, de lenyúzott 
bőrű nyúlarcommal továbbra is egyre csak kacarászok.

Poros könyvek, szőnyegen eloltott csikkek.
Bádogkonzervekben poshadt tartósított, tetszhalott energiaital- 

üdítőfoltok a környezetbarát tapétán.
Információcsere folyik letölthető zenéről, távollévőkről, törté

nelmi rejtélyekről, üde, alig használt műpetefészkekről, prosztata- 
elégtelenségről, anyatejről, küldeményművészetről, forradalomról, 
pénzről, citosztatikumokról, hajfestésről, antipszichotikumokról, 
drogokról, fegyvermárkákról.

Adonisz Q., az egyik Vénusz-lakó, aki recés kotont hord a fe
jén és Nexus-6, a légben járó ünnepélyesen, szertartásos meglepi- 
rítusként kitolják egymás fél dióda-szemét, majd a sztálinista SS- 
anyafarkas tetőtől talpig bőrcuccokba öltözve behozza a tortát, mi
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pedig fűiig érő pengemosollyal turkálunk a szintetikus szarban. A 
télikertből beszüremlik az idejekorán kibérelt Big Band, de a nyers 
acid-jazz most valahogy nem dob fel senkit.

Z-14, a kivágott dekoltázsú, miniszoknyába csom agolt ügyele
tes-ciklikus, végtelenül tagolt lelkű Anima csak somolyog, de lá
tom, hogy az egész már a feje tetején jön ki, s ajakrúzsával lila 
szvasztikát, jin-jang jelet, pornográf ábrákat rajzolgat szabadon ha
gyott bőrfelületeire.

Kint a nyílt utcán, a lakóépületek előtti parkolókban automo
bilok robbannak fel dörgő sorozatban, egzotikus petárdaként, a 
felszabadító-megszálló, ellenséges-baráti csapatok pedig civilekre 
vadásznak aknavetőkkel, rugós késekkel, égnek álló fasszal, mi
egyébbel.

Behúzom a függönyt, és a többiekhez fordulok.
-  Hívjatok helikoptert, most nem biztonságos.
Bólintanak. Előkerülnek a mobiltelefonok (ezúttal nem fény- 

képezkedünk), s ím, ennek a szomorú vasárnapnak is lőttek, meny
nyire valóságfedezetű szójáték, basszus...

Kedd lévén a vasárnap eltűnik a süllyesztőben, de a vágykel
tő szomorúság fennáll. Ajándéksivatagom konzolja előtt, síkosí
tott szabadidő-ruházatomban (Z-14 nejlon nyalólapját már kihají
tottam az űrbe) zabálom azt a nyomorult tortát, és űrsiklóm puha 
skyfoteljéről ábrándozom, mely kényelmes, ám gerinc- és lapoc
kakímélő, s megajándékoz a higiénikus bűn szörfbirodalmának 
kozmokinetikus valóságtartalmával, mely időtálló, m int egy ma
kacs, lágyan kényszeres illúzió.

Boldog születésnapot a világ összes alumíniumlelkű, cellulóz- 
celluloid-m ágneslemez halmazállapotú holdkórosának.

Világ M inótaurosz-lovagjai, egyesüljetek!
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GÉPEK ÉS VADÁLLATOK, 
AKIK NINCSENEK

Tavaszi impressziók az időtlenség fekete-fehér-szlirke attitűd
jében fanyartól kínosig, körkörös roncshalmazt hagyva maguk 
után. A boncoló-szike érzelemmentes-aszeptikus, acélos behatolá
sa a halott húsba, sötét digitális terekben, melyek lucskosak vagy 
puskapor szárazak; szörnyetegek ikerszülése, a legbizarrabb tarot- 
kártyák sumér-akkád hagyományai szerint. Cybermonstrumok 
képlékeny M unch-közegben, üvöltve, mert valahol valami történt. 
Vagy nem. Pusztaország átokföldjének pogány hologram-istenei 
fordulnak ismét, fekete tejet felöklendezve, felénk, örök turisták 
felé. Én. Te. Strangers. Sokadikként, vagyunk egypáran. Viccesen 
vagy vicsorogva, lágy tudatrétegekbe égve, mint tüzes szégyenbé
lyeg egy tálnyi habcsókba pörkölve külön-külön, hogy senki sem 
menekülhessen, ha egyáltalán lenne hová. Esetleg Kanzas Citybe. 
Óz varázssüvegét alvadt vérrel bekent fejtetőnkre húzva, mélyen, 
hogy ne lássa senki, hogy Gólemből lettünk emberré sikerítve egy 
kacagó Demiurgosz pillanatnyi szeszélyének függvényében. Szét
taposott pipacs a betonon. Fűrésszel csinosított fejű idegenek vég
tagjai reklámszatyrokban szétdobálva, a nem létező haza nem létező 
mechanikus balett-táncosai segítségével hamiskásan behatolva az 
oszló, halott húsba. Orvosi szike hasít a szürkeállomány gondosan 
kiborotvált mágneses mezőibe. Halálosan unalmas. Valami más, ta
lán értelmesebb kellene, valami, ami formaiinban lebeg és szereti a 
társaságot. Csömör-mazurka Chopin lángoló zongoráinak egyikén, 
felgyújtott városok között, gyilkossá téve, anélkül, hogy tudnánk 
róla. Csáth bagolyvisítása. Ékkövek a parketta alatt. A szomszéd
lány lopta őket, de mi, bűnös angyalok, tároljuk magunkban, mint 
valami selyemhernyóként begubózott fémüreges bábok. Az ordító
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arc, mint az otthonosság egyetlen valósága, befelé gravitálva au
ditív hangulati aspektusait. Nem kell hang. Nem kell semmi, csak 
szűkölve heverni a forró, olvadó preraffaelita aszfalton, fekete mű
anyagba csomagolva, az örökkévalóságon tűiig.

Tarkó János grafikáinak ihletésében
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GRAFFITI

Axon, mielin.
Neuron-mikrokozmosz.
Eftil, Rissar, Rivotril.
A rotor és a sztátor.
Nyílt színi bauxitfejtés, vészkijárat-ritm usok hullám zása az 

éterben.
Hárman a hídon.
Fatal error.
Szürkeállomány elektromágneses, biokémiailag szocializált gon

dolatokkal.
Fényeket, színeket spriccelve szét Word-galaxisok kontrasztolt 

vizuál-univerzumaiban.
Kábán, bután vonzódom-vonzódunk, irgum-burgum!
Séta falfirkák közt, feliratozva, izzó-hűvösen.
Perzselő, gyönyörű tekintettel.
A kihalt, verőfényes hídon, megsokszorozódva.
Szemcsés beton a vízálló plasztiktalp alatt.
-  Ott! Ott!
Filmen?
Tablettakapszula-koktél, üdvös somolygás.
Zselatintenger, újságpapír-óceán, gipszcsermely.
Többrétegű, tépett plakátmaradványok az égen, csíkokban, szag

gatottan, összefirkálva, mint az otthonos, lágy, tágas-bogas iszony. 
Harapnám ajkaid, itatnám könnyeid.
Sápadt, sovány arcok tengerészsapkában.
Félek, félnek, félünk.
Hám lőtt vaskorlát a végtelen ürességbe veszve.
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Alant matchbox-autók, hangyák, oldalt gusztustalan Duna-hul- 
lámok.

A korlát forró érintése.
Lángoló szemét.
Szerelmeim, szerelmeik, szerelmeink.
Nem vágyódom, nem vágyódtok, együtt nem vágyódunk. 
Káosz-Semmi Pandora szelencéjében, a hídon, verőfényben.
- Ez nem ő! Ez nem ő!
A Donau túlsó oldalán Pétervárad, gyorsfagyasztva.
Tetszhalott kő-kód mozdulatok.
Pici ékszer-óváros, fájdalom.
Forró, félfolyékony aszfaltba süllyesztve, széttárt karokkal. 
Napszemüvegben, az éles üvegszilánkokból strukturálódó koz

moszt fürkészve, galaxisok rejtőzködő télapója.
A Duna túlsó oldalán Pétervárad, zsírpapírba csomagoltan. 
Sziklás, masszív vár, bevehetetlen, kiismerhetetlen.
Műtermek, diszkók, kazamaták örvénye.
Mai és régi, titkos katonai objektum, még nálánál is ősibb tit

kokkal.
Itt van a közelben, csak lépegetni kell valamennyit, célirányosan. 
Csorba kőlépcsőkön a becsomagolt talpak csusszanása.
Rejtett rádiólokátorok rakétakilövő állomással.
Fémajtók surrogása, földalatti termekben tenyésztett humanoidák 

életnagyságú epruvettákban rejtőzködve-rejtegetve.
A vár.
X-sugarakat sugároz felénk, titkos tányérantennákról.
Csúcs ez az érzés.
Enter.
Hel-M aria lépegetése.
Régi némafilm, szintetikus mozdulatokkal, gondolatokkal. 
Mikroprocesszorok villámló kisülései, hiszen élek, élek. 
Kandírozott tobozmirigy-morzsalék.
Mega- és gigabyte-ok angyali dühe az álszempár mögött. 
Atommag-hasadás szuprematista computer-nyúltagyban.
Delete.
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Körkörös transz-ég, hídkorlát.
Szemcsés felvétel velem, velünk, szégyenbe mártott humanoi- 

dákkal.
Hídkorlát.
Ég.
Fémkonfetti-mágia a levegő-magzatburokból aláhullva. 
Csilingelve, csattogva, csörömpölve bűvöl.
Kovácsolt, dombormintás szépségzivatar.
Volt, nincs, nem is volt.
-  A V á r... magasan-mélyen, a falak érdes tapintása.
- A  sápatag torony az órával, mely visszafelé forog! Bűnszubsz

tancia.
-  Ez nem ő!
Félek, félnek, félünk.
Film.
A szaggatott útszalag mentén egy pár véres balettcipő szétdo

bált, püspöklila játékfejszék társaságában.
Tér, megfagyott mozgás, sűrű állagú testnedvfolyam. 
M anipulált fotók távoli terminálokban.
Duzzadt szemek villanása.
- N a  és?
Szurok és nyál, csupasz télutó.
Éjsötét Nap alatt hámló vaskorlát, kiradírozott árnyékok. 
Bugyborékolva a szorongástól.
Gonosz, aljas mutogatás a távolba, egymásra, negatívban, vörös 

színszűrővel.
Szenvedélykitöréseim, szenvedélykitöréseik, fölösleges aura- 

energia-veszteség.
-  Ott! Ott!
Szerelem.
Hárman a hídon.
Volt, nincs, talán nem is volt.
Enter.
Barnás tócsa, benzin és sav, rutinmunka.
- Ennyi?
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Izzadság-sókristályok a tengerésztrikókon.
Aszfaltba ragadt, lángoló szemét.
Feleslegesen ordítok, ezt még lehet.
-  A karom ! A karom !
-  M indhárman akarjuk.
Kicsiny, olcsó, hordozható telefonjainkat nyom ogatva az éles 

szélben.
Céltalan SMS-ek, minek.
Víz, fölülről, a tépett plakátréteg csöpörészése.
Elektroszmog, savas ózoneső hosszú-hosszú várakozás után.
Gyöngyöző buborékállag a járdaszegélyen s tovább, tovább.
Intim retushalál.
Az ázott bőr, a gőzölgő beton és vízbe hulló víz illatvegyüléke.
Az aláhulló csapadékfolyadék szép, szabálytalan ütemű kopogá

sa vízszintes beton- és vasfelületeken, body-art felületeinken.
M alterbábuk vagyunk keresztre feszítve, végig a vaskorlát és a 

kihalt híd mentén.
Sápatag, örvénylő levegő-halmazállapotok.
-N e m ! Nem!
Röhögés.
Tengerészsapkák az útszalagon, bazaltcsíkszerűen kimerevített 

folyó höm pölyög a mélyben.
A másik parton, mely már szinte eltűnt a süllyesztőben, Twin 

Peaks fölött köröző héjaraj.
Napszemüvegben, mega- és gigabyte-ok angyali dühe a szinte

tikus szempárok mögött.
A végtelen víztömeg és a végtelen, összefirkált hídkorlát együt

tes, interaktív lüktetése.
Plasztiktalpunk olvadt állagú szurokbetonnal leöntve, szögekkel 

hóka testünkben, Malévics-keresztek, X-sugarak, éles szél.
Hármasban, elfeledve.
Zoloft, Sanval, Xalol.
Félek, félnek, félünk.
Csúcs ez az érzés.
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Fülhallgatók Mr. Spock-füleinken, ezen a hülye planétán, ke
resztre feszítve.

Digitalizált, retusált dagerrotípia negatívban.
Cementpartok közt Duna-folyondár.
Ég, híd, bőr, vár.
Festékszóró-firkák, keskeny vércsík kékesen elszíneződött aj

kakon.
Fekete zápor, graffitióceán.
M anipulált fotók távoli terminálokban.
Savas zivatarban, hosszú idő után.
Nedves bőr, haj, szegecselt tenyér, lábfej, ajándék ez a nap. 
Klinikailag tesztelt, ártalmatlan bűnbuborékok aláhullása a té

pett égről, hiszen élek, élek.
- A  várban elérhetetlenül koslat az idő inverziója.
-  Jóvátehetetlenül gonosszá vált a folyó.
M alevics-keresztek a hídkorlát mentén, volt-sosem volt térka

pukra nyílva.
Fogtömések belsejében, szívpitvarok-kamrák mélyén, vérerek 

falai mentén millió és millió miniatűr lehallgatókészülék.
Süpped a város, a híd, a tér.
Kimerevített, szitáló pillanat.
Moditen depó, a fecskendő lágy behatolása az izmok birodal

mába.
Bazalttömb-félmúlt, cool.
Szegecselt tenyér, szakrálfélelmetes, moccanatlan Duna-hullá- 

mok a mélyben.
-  Filmezd, Ranxerox!
- N e  őt!
Hullák úsznak alant, de hisz ez csak egy képregény, ugye? 
Back.
Séta falfirkák közt, feliratozva, nekidőlve a hirdetőoszlopnak. 
Armani+M arlboro Lights, hajlakk és gyémántszempár.
Divat, unalom, drog, létélmény, bőrradír.
Számítógépes személyiség-imázs, Axon, Mielin.
Fatal error.
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Élek, éltek, élünk.
Eftil, Rissar, Rivotril.
Divat, unalom, drog.
Hel-M aria lépegetése a várban, a hídon, az óváros kincsesdobo

zában.
M ultiplikált Ranxerox.
Hármasban.
Zolofit, Sanval, Xalol.
Tengerészsapkás, röhögő szentháromság.
Filmezd, bunkó.
Szenvedélykitöréseink, hehehe.
Keresztre feszítve, cool.
Ez ugye csak képregény?
Ordítok, ezt még lehet.
Enter.
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GYŰLÖLET

X. Y emlékének

Újvidék. Szenvedéstömbök az indigó félelemben. Kockába zsu
gorított, szigetelt bizonytalanság.

Újvidék. Szerelem. Aztán más mostohák után nézve, talán.
Van egy géppisztolyom.
Az egyik barátom (akit nem tudok elviselni) lopta innen, a sarki 

szépítészeti szalonból.
Új foglalkozásom is van, hűen elviselhetetlen magamhoz: a 

cifrázómester.
Kemény valutáért dadaista képverseket korbácsolok ilyesmire 

vágyó üzletemberek, „üzletemberek” és üzletasszonyok hátára. Ha 
esetleg kihullik a műfogsoruk, elvárják, hogy pofozzam, vagy fojto
gassam őket duplára sodort cipőpertlivel, nejlonharisnyával, bármi
vel, míg ők csecsemőnek vagy munkaköpenyes-fehér térdharisnyás- 
szandálos-pionírkendős gyermekcséknek öltözve ordítanak, liheg
nek, szűkölnek, esetleg bágyadt elégedettséggel morognak, röfögve 
spriccelve, nedvedzve, ürítkezve a könnyen takarítható padlóra. Mi
nél több műfogsor a padlón, annál kedvesebbek délután gyermekeik
hez, unokáikhoz, kedves családjukhoz, hisz vicc, vicc, vicc, pompás 
poén, kikapcsolódásként is felfogható apróság az egész.

Van egy géppisztolyom.
Szeretek vele le-föl lövöldözni az utcán sétáló próbabábukra, 

hisz az egész csak játék, csak nem számítógépen és nem is interak
tív, hisz mindenki más agyinplantátummal ellátott marslakó próba
bábu, akit ebbe a változó arculatú, álarcot viselő városba teleportál
tak, vagy akármelyik redves városba, faluba, odúba, akárhová.

Van egy géppisztolyom.
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Egyszer Chopint hallgatva csatlakozom a Halott Prózaírók Tár
saságához, huncutul, hisz csak tréfa, úgyis minden csak tréfa.

Mirage, a műsellő-piranha, aki az ágyon fekszik megkötözve, 
felsóhajt. Ilyenkor szigorúan kell bánni vele, pl. dadaista képverse
ket korbácsolni a hátára, míg ki nem ejti a műfogsorát és ismét fel 
nem sóhajt. Ekkor csókra éhes bíborajka.

Szabálytalanná, körvonaltalanná válik az egész albérlet-kom p
lexum, ahogy kiveszem a kontaktlencséim et s velük együtt kopott, 
gyilkos szemeim is a padlón görögnek. A sarokba rúgom őket ilyen
kor, ahol rendszeresen kukoricán térdepelek, vezeklésül, hogy leve
gőköbmétereket fogyasztok. Ilyen tízórai után legjobb egy hosszú 
séta, lövöldözéssel kísérve.

Van egy géppisztolyom.
Egyszer talán ...
Miron, a ruszin csőtáncos-haverom -  aki szexfüggő, némafil

mekben szokott szerepelni, és a halottakkal beszélget -  kijön a für
dőszobából hegyesre reszelt körmökkel, hegyesre reszelt fogakkal, 
hegyesre zselézett hajjal, és kikapcsolja a diktafont:

-  Te hülye vagy. És sokat szarsz.
Ráfogom a géppisztolyt.
Mironnak a szeme sem rebben:
-  Csak előre. Hidd el, ajándék lenne.
A géppisztolyt gondosan becsúsztatom az ágy alá, majd fel lelke

sülten mászok be a nyáladzó tapéta mögé, és a falrepedésből vála
szolok rejtőzködő, kiélt, öreg exhibicionista pókot imitálva:

-  Nem. Én a cifrázómester vagyok, M arslakó-antennával a fe
jem  búbján.

Mivel lakodalom van a szomszédban, valaki belő az ablakon, 
majd behajít néhány mamutpetárdát, bumm, és arra eszmélek, hogy 
a csőtáncossal együtt cafatokban szerepelek valami hülye perfor- 
mance-ban, mely attól szép, hogy undorító, mint valam elyik helyi 
traccslap nagybetűs cím alatti fotója, valahol a tizenötödik oldal 
környékén, hisz vicc, tréfa, szerepjáték az egész.

Van egy géppisztolyom.
Én...
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HARMAT

Csupasz, kiszolgáltatott hát.
A felhámba hatoló csintalan varrótű.
Bőrbe fűzött cérnaszál, gyönggyel a végén.
Öltések a pórusok közt, szisszenések az ékszer csodájáért.
A pompás nőszirom kelyhében Anikó húsig rágott körmökkel, 

szakrális révületben.
A szerelmes tündérkirály egy vízcseppben lebeg, tavirózsák lep

te sötét vizekről álmodva, Anikó gyöngysorával fehér kezén.
A pompás nőszirom-mezőre ragacsos nyári zápor hull, liláskék- 

ből messzeség-kékké változtatva a valószerűtlenséget, mely halász
hálók szagától fülledten zárul-nyílik, varázsdűnékben rég elfeledett 
népek harcosainak tetemeiig hatolva, le a gyökerekig, a nehézillatú, 
gőzölgő föld mélyéig.

Hajában ágaskodó bogáncsokkal a tündérkirály lépdel a lágy le
veleket buján széthajtogatva.

A mérgezett könnytóban, gyámoltalanul.
Halovánnyá fakítva a kőkeresztek közt.
Szórványos ágyú lövések, puskatus csapódása sápadt halántékán.
M ártózz meg, kegyvesztett.
Elmúlt, a tiéd.
Vérrel kevert habarcsból emelt falak a távolban.
Ajakba fűzött cérnaszál, gyöngyszemmel lezárva.
Gyöngyházfény váladék a cirkalmas levelek bársonyán.
Anikó gyöngyökkel szőtt teste borostyáncseppben szunnyad 

m occanatlanul, csiszolt ékkőként, sóvár felhők alatt, messzeség
kék hajában véres nőszirommal.
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Varázsconcorde-ok krómezüst szárnyán kapaszkodik, hajában 
harmattal, felhők közt, sikoltozva.

A felhámba hatoló csintalan varrótű.
Öltések a pórusok közt, szisszenések az ékszer csodájáért.
A mérgezett könnytóban, gyámoltalanul.
Mozdulj, világ.
Hártyaszerű, redőzött folyosókon átrohanva.
Gépzongora fakó hangján seppegve, hisz úgyis hiába.
Lebegve, sápadtan, csont-soványan.
Csupasz, kiszolgáltatott hát, test, gyöngyökkel körbe-körbe tüz- 

delve-szőve, szerelmes, vérszomjas tündérkirályok saskeselyűszerű 
szárnycsapásai alatt, elrabolva, megtalálva, elveszítve, a nyakszirt- 
jébe plántált, farkasszomjra ingerlő, hívogató, vértől csöpögő pom
pás nőszirommal, gyöngyházfényűn és kiszolgáltatottan.
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HOMEBOY WARCHILD

Anna, Hilda, Ervin.
Várakozva, kitárt karral állnak a hegycsúcson, a Pannon-alpok 

gleccsereihez rögzülve. Gerincük beton, csizmáik mágnesből, 
ólomból. Transzba ágyazott fotók, keretbe foglaltan, jéghideg iz
zásban, szoborrá merevedve.

Én, aki nem vagyok, üres szemüregű, sehová sem nyíló ólom
üveg ajtók előtt várakozó leprások közt kószálok a jégcsapdzsun- 
gelben sehová, hazafelé.

A ragyás biztonsági őr felröffen:
„Állj! Ki vagy?”
„Sztalker, a nindzsa.”
A kastély-gumiszoba-társbérletem folyosóján haladva minden 

tükörben megnézem magam.
„Csakugyan, ki vagyok?”
Az éléskamrába benyitva az alumínium zöldborsókonzerv sze

relmesen felnyög, míg az eperjoghurt műanyag dobozba csomagol
va csendben sóvárog. Gyorsfagyasztott könnygázpermet lengi be a 
lakosztályt, aztán tovatűnik a nyitott ablaktáblák metszetében.

A navigátor bevert arccal ücsörög a mennyezeten, és azt suttog
ja, soha többé.

Öröklét... Elfelejtettem.
Kiemelem a szarkofágot a mélyhűtőből, és felsóhajtok. A tér a 

tér vágy kéj.
„T alán ...”
Anna, Hilda, Ervin.
Várakoznak.

95



Az űr, a tér lemeztelenített élményblokkja szikrázik lélekmasz- 
szájukban. Zsugorított, görbíthető szubsztancia, mely oly lyugga- 
tott, önmagába forduló és kifordítható, mint az Idő. Tudom, ez szá
momra ismeretlen, toxikus-vak önkívület. Hegycsúcson, moccanat
lanul befelé figyelve. A Hegyen, s annak fogvacogtató belsejében a 
Kék Kristállyal.

Az Idő.
Pofa be pofa be.
Sápadt bőrükhöz gondosan nyírt frizura tapad, extra-tartós hajlak

kal fixálva, mely csillog, mint tekintetükben a másfajta elragadtatás.
„Kozmikus m agány... Nem fontos. Ugye nem?”
Gyémántfáraó gyémántszarkofágban. Tekintete pillanatprésbe 

fagyva, körmébe ágyazva gyémánt hieroglifák. Fölé hajolok, és 
skarabeusokat tömök az orrlyukaiba, nyelve alá tükröt helyezek, 
mint a népmesék sárkánymotívumaiban. Doppelgángerem közben 
távoli terekben bóklászik, fülel.

Szomjúság. Gyémántlabirintus. Cement-szemgolyók, cementfa
lak jeges verítéke.

Anna, Hilda, Ervin.
A hegycsúcson táncolnak, szögletesen, felszabadultan. Hangta

lan sikolyok, tévképzetek.
„Látod? M egérkezett.”
„Igen. Amennyire féltem tőle, annyira vártam is.”
Csendben Z-elemekké transzformálódnak, majd elúsznak a koz

mosz ösztön-kazamatáiba.
„Deep space. Without secret. Lőve. Strange day.”
M ódosult létállapot.
Hogyan megismerni a kimondhatatlan arcát, arcait?
A mélyhűtő, lucskos penészlelkek aszeptikus tárlója, gonoszul 

pislog a brutálszakrális konyhában.
A navigátor hörög, én tanácstalanul hallgatok a sarokban, go

nosz, pornográf öltözetben, hisz úgyis hiába. Örvénylik az űr, a tér. 
Várok.

A fáraó felegyenesedik, majd hideg ujjaival szétfeszíti szemhé
jaim at, és így szól:
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„Sztalker vagy, a nindzsa. Valahol-sehol, sztaniolba csomagol
va, mint egy ál-ajándék. Sztalker vagy Homeboy warchild, a Fejva
dász, az Alomtolvaj és az Energiavámpír. Kitörölhetetlenül.

A gyémántfáraó szemgolyói felrepednek, mint egy cementhéjas 
műanyag burok, a navigátor pedig bíborvért öklendez a padlóra. 

Állj.
A mélyhűtőben szuszogok magam elé, a gyémántszarkofágban, 

és azt hajtogatom:
„Nem. Nem igaz.”
A nyakamban hordott Ankh felizzik, majd Ká-m, az asztrálmá- 

som kiszáll belőlem, mint a papirusztekercseken. A mélyhűtő vál
tozatlanul monotonon duruzsol a félhomályban.

„Nem.”
A Doppelgánger-Gyémántfáraó kiemel a fagyból, s tükröt he

lyezve a nyelvem alá, gondolatátvitellel szól:
„Sztalker vagy, a nindzsa, Homeboy Warchild. Újvidék. Ott szü

lettél és élsz. Újvidék a Kripton bolygón van, Európában. Hallod? 
így hívnak. Ez a neved.”
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HÓRUSZ-STRUKTÚRA

Enki Bilalnak, kinekvilágai- 
ban otthonosan lehet mozogni, 
mi több, emberhez méltón élni.

A kádban mélykék könnyeket síró lány. Programcsere.
Szunnyadva, vinnyogva, gubbasztva lüktető áttetsző, mozdítha

tó kivetítő. Benne szuszogunk, vasreszelékben foganva. Öröklét. 
Távoli csillagköd.

A mélykék vízben síró lány.
Fények vetülete, húsba mártva.
Vágás. Nyitott kapuszárnyak. Belépek. Vágás.
Kék ajkak.
Kék ajkak.
Kék ajkak.
The better kiss the secret.
Kék haj, világítóan fakó bőr. M egszűnők... Csak közhely?... És 

ha megszűnők, benned szűnök meg?
Szeretlek?
Lágy ívek redőzöttsége. Fényakváriumban, megszállva-meg- 

szállottan, a tekintet völgye. Öntudatlanul heversz a térben. Fénylő 
kagyló körül izzó, körkörös, illatos spirál. Sólyomszárnyaim, fémes 
tapintásom ... neoncsöveim felizzanak.

„Csakugyan te vagy? Egyáltalán, mit keresel itt nálam? Amikor 
ajkam érint, súrol, téged csókollak? Ha fénycsóvává válunk, te azért 
te vagy? Soha nem szerettelek. M indig szeretni foglak. Egyáltalán, 
ismerjük mi egym ást?”

Ha átölellek, én ölellek át? A bennem futkosó forróság saját hal
mazállapotom szomjoltása? Ha ez nem én vagyok, akkor hol va
gyok? Nem ismerlek. Csak terád vártam. Nincs holnap. Ismeretlen 
biotájak, vakító fehérség. Szeretlek, tudod? Szeretlek.

Hórusz vagyok. Nem vagyok.
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Hórusz vagyok. Nem vagyok.
Hórusz vagyok. ízisz és Ozirisz gyermeke. Nem vagyok.
Tekintetem, mint a sólyomé, melytől elsüllyed az idő. Karvaly

fejemet, em bertestemet zabálja a múlandóság. Múlandóság. Min
den minden minden. Te. Veled. Nem. Most. Hórusz vagyok.

Törölt emlékezet. Az egész lét merő lihegés, nyüszítés és tapo- 
gatódzás. M oha a habzó talajon, nyirkosán csillámló drótkötegek, 
meteorittörmelék.

A lebegő zuhanásban fém szárnyaim ... A szád... a tiéd. Az 
enyém az enyém?

Talán... A mítoszok nyolcadik nívóján ultrahangon kommuni
kálnak. Talán nem is létezel. Felejtek...

Föld alatti csillag. Itt vagyok. Nejlonfóliába takarlak, didergő, 
nedves humanoida, aki már nem vagy, én, aki már vagyok, vagy 
mégsem. Őszibarackízű a bőröd. Te, milyen ízű az őszibarack?

„Számítógép-animált valóság vagyok, mint te. Szeretsz még? 
Ha téged szeretlek, téged szeretlek? Ha magamat látom, magamat 
látom? Am ikor átölellek, én vagyok veled, és te vagy velem ?”

A kék könnyeket síró lány lenyel egy újabb tablettát.
Zuhanás.
Ócska hotelszobákban, örökre hibernált mozdulatokkal, oda- 

vissza: mennyi az ösztön és mennyi a varázslat?
Légpárnás járm űvek hajszája, tücskök a márványpadlón. Puha 

feltárulkozás.
Van Gogh lyukkártyára tekercselt Napraforgói. M indez ma már 

csak múlt.
Érintés/behatolás/lélek/szám  ítógép/film konzerv/képernyő/te- 

kintet/érintés.
Kívánlak. Sosemvolt. Örökre.
M űbolygók hullámzó szirtjei közt ólálkodom.
A levegőben, futószalagon, sikítva.
Egyetlenem.
Por. Meteoritpor.
Por. Meteoritpor.
Por. Meteoritpor. Por. Porhó.
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Az első hó a képernyőn, hosszú idő után. Puhán burkol, kezem 
fotocellás pórusaidon. Megszűnünk, vagy mégsem? Blake, Baude
laire a késő esti ellenfényben, profilból filmezve. M emóriakártya az 
élő szövetben. Valóság. Mint tulajdonképpen minden.
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HÚSZ ÉV SZERELEM

D. a nappalijában itta a szokásos zöldteáját, régi Yazoo-songok 
sorjáztak, höm pölyögtek a PC-ből, amikor D.-prim a fülébe su
tyorogta:

„Az élet szimplán elment melletted. Mennyi, mennyi hiábavaló, 
meddő barom ság.”
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JUNGE WELT

A betonút repedezettnek és nedvesnek tűnik a fülledt éjszaká
ban. Tóth kifejezéstelen arccal fürkészi a környéket: kaszárnyák, 
diszkóklubok, urániumbányák, ameddig a szem ellát. A jelzőlám 
pák egyhangú pislogása elvegyül a foghíjasán villogó neonreklá
mok fényének megvilágítás-struktúrájával. Tóth nyitott tenyerét 
egy gyakorlott mozdulattal a ballonkabátjába törli, és befordul a 
nekropolisz kapuján.

„Sziá.”
Elvira hosszú fekete szoknyában, ortopéd cipőben álldogál az 

osztrák pilóta síremléke előtt.
„Késel.”
„Alig jutottam  át a dimenziókapun. Kijárási tilalom van.”
Elvira könnyed léptekkel megindul az avar lepte kopott gránit

kockákon. A tem etőút mentén piramiskápolnák, borostyánnal be
futtatott ógörög oszlopok, sakálfejű istenszobrok, barokk kupolás 
márvány sírboltok zokogó bronz múzsákkal, kőzászlókra és óriási 
feszületekre felfutó folyondárral, szomorúfiizek takarta hieroglifás 
domborművek vidám tűzbogarakkal, ködfoszlányokkal vegyülő 
felhőjátékkal. A kariatidás szoborcsoport mögül vigyorgó faunfejek 
villannak elő a súlyos, mozdulatlan kőparadicsomban.

Tóth hátrahagyja mobilját az ásító, radioaktív éjszakában; pa
rázsló szemekkel gázol az avarban, a mohos, bágyadt szomorúságot 
árasztó építm ények labirintusában. Nem érzékeli a rejtett zugokban 
megbúvó szörnyetegeket, a ragasztózó tinédzsereket, a távirányítá
sú, pilóta nélküli, halálosztó robotokat, a sárkányok felfalta Holdat. 
Elméjében lángoló városok, tükör mögötti világok, lombsusogás és 
szőnyegbombázás szabdalta, néma területek.
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Elvira megfordul, hosszú körmei söprűt markolnak, tekintete 
tompa és távoli.

„Igazán akarod?’"
„Igen, azt hiszem.”
A romos úszómedence sötét vizében Anikó fürdik a víz színén 

lebegő poliamid-szulfát növényi hulladék és a nyúlós csöndben úsz
káló furcsa, deformált halak társaságában. Elvira az úszómedencét 
szegélyező fallosz alakú kő-sztélék közt lépeget, kifosztott arcán 
valami sunyi együttérzéssel. Tóth Elvirához lép, ballonkabátjába 
burkolja, tenyerében sziporkázó, kristálytüzű szemcse-halom. Elvi
ra összeráncolja a homlokát. A légtér megtelik korhadó koporsók
ban neszező nyugtalan holtak sziszegésévef kígyókúszás zajával, 
rég elfeledett árnyak szárnycsapkodásának surrogásával.

„Mi ez?”
„Csillagpor.”
Elvira elneveti magát, és a levegőbe szórja a szemcséket. A bá

gyadt közönnyel pancsoló Anikó felé bök, és gúnyos mosolyra húz
za a száját.

„Óvakodj tőle, mikrochip van a fejében.”
Söprűje nyelével a nekropolisz egy távoli pontjára mutat.
„Ott van. Érted, ugye? Az Istenfivérek szökőkútja mögötti zó

nában.”
„Értem .”
Anikó felsikolt a vízben, és rémülten arcához kapja a kezét. El

vira oda sem fordulva magyaráz.
„Hagyd a fenébe. Azt hiszem, szárnyai nőnek. M ost menj.”
Tóth megfordul, és iguánaarcú szörnyszobrokat, mocsárszerü po

csolyasíkokat kerülgetve belevesz a puha, nyirkos ismeretlenbe. A ka
mera rezzenéstelen tekintete követi, míg el nem tűnik a félhomályban.

*

Dohos szoba porszagú folyóiratokkal, porcelánnippekkel, ki
belezett műszaki cikkekkel, pornográf újságokkal telezsúfolva. A 
falon Vermeer-reprodukciók. Hangos zene, unalomba fulladó vér-
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szegény délután, a fürdőszobában ősrobbanás a W C-csésze víztar
tályában.

Kovács elfintorodik, és egy képeslappal megjelölve becsukja a 
könyvét. A karácsonyi üdvözlőlapon egy ravennai ikon részlete lát
ható, a hátoldalán egymondatos szöveggel: „Kleiner Jesus mit drei 
Werwölfer.”

Kovács fölkel, és a piranhákkal teli akváriumnak támaszkodik. 
A függönyön áttörő napfény-nyalábok közt rálát a gyanús szemköz
ti épületbe lopakodó szektatagokra és a távolban felsejlő, monszun
esők és meteoritviharok szabdalta zöldövezet fáinak csúcsára.

A szomszéd szobából kikiabál a mozgásképtelen, félnémet 
nagymama.

„Liebchen, hozhatod az ágytálat.”
„Sofort, Grossm utti.”
Kovács felkattintja a villanyt. A konyha posványszínű csempefa

lai visszatükrözik az izzólámpa sárgás, hömpölygő fényhullámát.
Kovács a villanykapcsoló mellett.
Kovács a nyitott hűtőszekrény előtt.
A frizsider felső polcán a tejeszacskó démona felsóhajt.
„Apa, szeretlek.”
Kovács, ajkát biggyesztve: „Mit akarsz?”
„Borotvapengével összekaszabolom az arcomat, apa.”
Kovács összehúzza a szemét. „Nekem nincs gyerekem .”
A mosógép mellől felnyalábolja az ágytálat, és leemeli a falról 

a vadászpuskát. A mosóporos zacskók és a műanyag lapátok, jog- 
hurtos poharak egymás hegyén-hátán hevernek a félig telt nejlon 
szemeteszsákok között.

A szobában savanykás szag csapja meg. A nagymama szemei fel
csillannak, mint két krómozott suriken. Berepedezett körmű bütykös 
ujjai között rózsafúzért perget, gyér hajában hajcsavarok. Az ágya 
felett Bosch Gyönyörök kertje című vízióképének elmosódott, olcsó 
keretbe foglalt fénymásolata függ. Válla fölött a képre bök.

„Látod ezt? Nyolcéves korom óta a szeretője vagyok. Azt mond
ja, magával visz.”

„Na, ne álmodozzon. Kiviszem a pisijét.”
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„Azt mondja, denevér alakban tesz a magáévá.”
„Csönd, Mutti, mert hívom a zsákos embert. Nézze, bekapcso

lom magának a tévét.”
„Jesszus, fiacskám, miért van kifordítva az arcod?”
„Nincs kifordítva.”
Kovács megtölti a vadászpuskát, vállára akasztja, és a kijárat 

felé indul.
„Hová indultál, Liebling?”
„Megyek, sorba állok kenyérért.”
Kovács becsapja az ajtót, a nagymama összeaszott szája szegle

tében megjelenik egy nyálbuborék.

*

A sugárútról a zaj irányába letérve, az ipari zóna fényeit fel
váltják a barokkos tér ódon, kovácsoltvas kandeláberei. A téren 
Jugendstil-domborművekkel dekorált épület terpeszkedik. Anikó 
az ajkába harap. A levegő párás és fojtogató. Az egykori pártszék
ház bejáratának toxikus fényében két egyenruhás őrködik vigyázz
állásban.

Tóth ingerülten felhorkan.
„Ahhoz túlságosan jól vagyunk öltözve, hogy igazoltassanak 

bennünket.”
A bejáratból zajok, zörejek szüremlenek elő, váltakozó, de át

ható ritmusokkal körítve. A dermedt égbolton katonai helikopterraj 
dörög el rejtélyes küldetése irányában. Tompa zúgással húznak el 
a szecessziós épület felett. A fellobogózott épületbe lépve Tóth az 
őrök felé fordul:

„Holdfogyatkozás lesz.”
A karszalagos őrök merev, rezzenéstelen arccal bámulnak a fél

homályba.
Bent teljes intenzitásával zajlik az éjszaka. Nagyestélyik, egyen

ruhák, tűsarkú cipők, fluoreszcens kontaktlencséken átsugárzó sóvár 
pillantások, zászlók, azonosíthatatlan,vajúdó light-show, strobosz- 
kóp. Kerozinnal töltött hordók, a falakon a diktátor bekeretezett,
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életnagyságú fotója. A márvány- és achát-berakásos padlón izzadt, 
vonagló testek.

Tóth a szomszédos füstüveg asztalkánál ülő mutáns felé fordul.
„Van tüzed?”
Elvirát eközben erős karok ragadják meg. Elvira sóhajtozik. Elaja 

csapzott, szemhéjfestéke elkenődött. Az egyik beugróban fehérlő 
márványasztalra fektetik. A falról egy virágkompozíció közepéből 
a tábornok mosolyog le rá atyaian. A ritmusgépeket, szintetizáto
rokat elnyomja az üstdobok, kürtök és egyéb fémfúvósok zaja. A 
hangosbeszélőből fojtott hang üvölti:

„Kollaboráns!”
Anikó hajol föléje. Szelíden megsimogatja Elvira csomókban 

álló haját, mosolyog. Szájából kígyó kúszik elő, ahogy ráhajol a 
márványlapra. Elvira tágra nyílt szemmel körbetekint. Felajzott, 
félmeztelen katonák, mögöttük, közöttük pislákoló villanykörték, 
szorongás és vágy-hullámok, lézer-fénynyalábok. Com bjainak bel
ső oldalán vastag csíkban folyik le a felgyülemlett ondó.

A táncparketten Tóth együtt táncol a tömeggel. A humanoid- 
massza egy em berként mozdul a dübörgő, csontig hatoló ritmus
ra. A falakon lobogó, kormozó fáklyák poros színpadi kellékszerű, 
poshadt déjà vu érzelmeket csiholnak elő a jelenlévőkből.

Kovács a vezérlőpult kapcsolótáblája előtt. Rövid gondolkodás 
után határozottan lenyomja a Stop feliratú gombot. A jelenlevők 
hirtelen mozdulatlanná dermednek. Kovács sztoikus hallgatásba 
burkolódzik. Elvira megfordul, és a biliárdtermen áthaladva benyit 
a következő helyiségbe.

*

Elvira a tükörlabirintusban. Fölemelt szoknyával, visítva rohan
gál körbe-körbe.

„Nincs hová szöknöm, de van miért.”
A tükörzóna egyik szegletében két tagbaszakadt eunuch által 

közrefogva a Kiborg-főpap levitái. Elvira megáll a derűs révületbe 
süppedt vénember előtt, és a kimerültségtől lihegve suttogja:
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„Mutasd meg nekem, hol van a pokol.”
A Kiborg előtt amorf, kocsonyaszerű szubsztancia materializá

lódik. Az anyaghalmaz mozogva, sóhajtozva, cuppogva elborítja a 
padlót.

Elvira egy helyben, zavartan topog.
„Azt hiszem, játszol velem. A Piros Királynő volnék, ha esetleg 

nem tudnád. M anipulálni akarsz? Mi ez a marhaság?”
„Nem, kicsim. Isten vagyok, az intelligens zselé.”
„Létezel egyáltalán?”
„Talán.”
Anikó besétál a képbe.
„Oké, vágás.”
Elvira ingerülten ráförmed.
„Bunkó állat, végre sikerült belejönnöm.”

*

Anikó kihalt sikátorokban lépked. Elvira géppisztolyával a ki
rakatokra, tűzfalakra, eltévedt járókelőkre lövöldöz. Tóth a közeli 
night-clubban fekszik egy pezsgőtócsában.

Anikó Elvira fülébe suttogja: „Üldöznek.” Majd azt: „Félek.”
Elvira mosolyogva benyit egy ajtón.
„Gyere utánam .”
Középosztálybeli szoba, átlagberendezéssel. Tóth egy bőrfotel

ben ülve becsukja a könyvet, és a kamerába néz.
„Moziban vagyok.”
Elvira felnevet, Anikó leveszi fűlhallgatós walkmanjét, a kobakjá

ra mutat, és az íróasztalnál ülő PC-jén szörföző Kovács felé fordul.
„Irgalmatlanul lelassult.”
„Igen?”
„Azt hiszem, szoftverfelújításra van szükség.”

107



KÁRHOZAT

A lebegő teremben, hűvösen.
Bekerítve, biztonságban, gépcsalogányok csicsergését fülelve.
Dorothy, természetesen Kansas Cityből, hátradől a finn forma

tervezésű fotelben, és az áttetsző, kocka alakzatú rágógumitrónon 
félig-meddig heverésző Óz varázslójához, a Birodalom Obi-Wan- 
Kenobijához, a fehér mágushoz intézi szavait.

-  Rájöttem, hogy Clark Kent valójában az álruhás Superman.
A sakktáblás padlón lazítok közöttük, a kognitív terápia és az 

autogén tréning nem vált be, a hatha-jóga és a neurolingvisztikai 
programozás, relaxációval kombinálva azonban igen.

Darth Wader, akivel fél éjszakákat szoktunk átdumálni, egészen 
a sarokba húzódva valami idióta, százéves, fülhallgatós táskarádió
ból hallgatja kedvenc emo-punkját és sír.

Óz varázslója elkomorul.
-  Adj neki kekszet.
Dorothy fésülködik, hajában bogáncsok.
-N ev ezze tek  Lolitának.
Dorothy homlokon csókolja Darth Wadert.
-  Szegény Darth Wader.
Óz varázslója feltápászkodik rágógumitrónjáról, palástja szét

nyílik, s elővillan löttyedt meztelensége.
Villámok cikáznak alá az elérhetetlen mennyezetről, én pedig va

lahol Nyugat-Berlin egén röpködök ezalatt, angyalként, hosszú, vas
tag kabátban, copfba font hajjal, a Fal suttogását hallgatva, mely örök 
és örökre kikezdhetetlen, mint az öröklétbe kérgesedett angyaliét.
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Darth Wader feltűri Dorothy barokkos szoknyarengetegét, majd 
leveti maszkját, fején hangyák, szöcskék nyüzsögnek. Félig már 
összeforrt, gennyedző sebeiben Dorothy gyengéden vájkál.

- Szegény Darth Wader.
Óz varázslója erre előttük terem, a sötét sárkányfog-gyerme- 

ket eltaszítja a fekete napszemüveges kislány-kurtizántól, s durván 
Dorothyba döfi hímvesszőjét.

A lebegő terem imbolyog, feszül, vibrál.
Darth maga elé mered, majd a trónra ülve fejére illeszti a súlyos 

ólomkoronát, s mellbimbóit simogatva, sliccét tapogatva mormolja a 
sakktáblás padlón heverő, kihűlt, relaxáló kasmírtetemeknek (jóma
gam gépkeselyűn vágtázom összefirkált polaroid-fotókba zártan):

-- Igen, azt hiszem, Clark Kent valóban az álcázott Superman, 
valahol Nyugat-Berlin egén, egy elfeledett filmbe préselődve.

A mechanikus csicsergés elnémul, majd folytatódik.
Süllyedünk, pulzálunk.
Darth Wader azt súgja, gennyedző sebei szent stigmák, bűnhőd

ni kell, bűnhődni.
Forgunk, pörgünk, pulzálunk.
Hátrahagyom magam, romlandó hús-illúzió, nem volt nehéz.
A fekete férfi-fiú ismét magára ölti hosszú, vastag kabátját, s 

m egpörkölődött flamingószárnyait suhogtatva a kijárat felé indul, 
a lebontatlan Falhoz, hallva a szeméremszerűen lágy, selymes ti
tokként feltárulkozó Potsdamer Platz seppegését, sóhajait, érzelem
hullámverését, mint a szívdobbanást.
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KERTVÁROS

Marius von Mayenburgnak

Nehéz, bronz gyertyatartó. Dédi és szépapa nyomasztó, irdatlan 
bútorai. Cikornyás ízlésre valló csipkefüggöny, használaton kívül 
álló pianínó (az anya évek óta fekvőbeteg). Vaskos könyvhalom, az 
ízléstelenül tarka szőnyeg szegélyén hegedűállvány, rajta szamárfü
les kotta, előtte hegedűn nyikorgó szemüveges, fogszabályzót vise
lő, görbe gerincű, nyolc év körüli fiúgyerek. Sápadt, csúnya arcában 
visszatükröződik minden. A céltalanságtól kezdve az undoron át a 
rémületig.

Előző nap íratták ki az egyik iskolából, holnap másikba, jobba, 
elitebbe indul.

Mert lelocsolta a tanító nénit benzinnel, és megfenyegette, hogy 
felgyújtja.

Mert a tan ’tó néni előző nap azt mondta róla, hogy romlott, un
dorító szörnyeteg, nem is ember.

Mert apja egészen rövidre, az iskolapedagógus szerint nácisra nyí- 
rattatja a haját, mert nevetséges öltözékben jár iskolába, pedig ő mond
ta, hogy ezt anya hozta messziről, és tiroli bőrnadrág, népviselet.

Mert visszafeleselt, aztán felborította az iskolapadot, amely, 
rajzóra lévén, tele volt színes tussal.

Mert azt mondta, a partizánok megszállók voltak.
Mert nem akart büntetésből letérdelni.
Nem is gyerek, monstrum, nincs is lelke, lelkiismerete, erkölcse, 

becsülete, tisztessége.
Alig sikerült elsimítani a dolgot.
A büntetés másnap (egy kiadós verés után) tizenhat óra hegedű

muzsika, még ha leszakad a keze és összepisili is magát.
Be is hugyozik alaposan.
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Ekkor a fürdőszobába megy, és hosszan tanulmányozza távolról 
sem szabályos arcvonásait.

-  Nem. Ez a part.
Közelebb hajol a tükörhöz.
-  Igen. Szörnyeteg-fosszília.
Osztálytársai könyvmolynak csúfolják. Mindig utolsó futásban, 

távolugrásban, fociban, mindenben. Ugyanakkor mindenkit kijavít, 
ha nyelvtani hibát ejt, ami miatt hülyének tartják, később ő maga is 
önmagát.

Egy idő múltán már káromkodik is, még vaskosabban, mint a 
többiek, és rá-rágyújt, persze főként mások előtt.

A gyerek nézi magát a tükörben.
- A part.
Már nem visel fogszabályozót, sztereotip vámpírfogai nőttek. Sok- 

dioptriás szemüvege mögött szeme akár az ugrásra készülő párducé.
Ekkor átmegy a szülői szobába Cézárral, a rottweilerrel, aki csak 

rá hallgat, és aki csak őt szereti, senki mást.
M ellrákos anyja az ágyon fekszik, és gonoszul pislog rá, apja 

szemei vörösen izzanak, ínye kivillan.
-  Mars vissza!
A gyerek tekintete átfogja a szobát, a semmit.
Apja ismét ordítani készül.
A gyereknek egy arcizma sem rándul. Int Cézárnak, a csoda

lénynek.
-  Döncözd! Halálra!
Ezúttal a véreb ínye villan, s az apára ugrik, feldöntve, tépve, 

marcangolva.
-N e !  Ne! Hiszen szeretünk!
A véreb tovább habzsol.
Az apa már csak halkan nyöszörög, az anya sír,jajgat.
-  Gonosz vagy, maga a Sátán!
A gyerek csak pislog, továbbra is a hegedű nyakát szorongatva. 

Lassan izzadni kezd mindkét tenyere.
Az apa hangtalanul vérzik.
-  Elég! Ide! Lábhoz!
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Cézár csaholva mellette terem. A fiú óvatosan az asztalra helyezi 
a hangszert, majd felemeli az anya takaróját. Visszataszító pállott 
meztelenség villan ki alóla.

Az apára néz, határozott.
-  Nem akarok magyar lenni. Nem akarok férfi lenni. Nem aka

rok felnőtt lenni.
Szobájából áthozza a bronz gyertyatartót, és az apa fejére sújt. 

Aztán egy kerti töviság hosszú tövisével átszúrja az anya szemét. 
Mélyen, egészen az agyvelőig.

Egyszerre csend támad, buraszerű, bezárult csigaház.
A gyerek csak áll, és pislog a szemüvege mögül.
Visszamegy a szobájába, az ágya szegélyére ül, előveszi a 

pikilijét, és figyeli.
-  Hm. Lehetne nagyobb is. De kisebb is lehetne. Mindegy, úgy

sem fogom már soha használni.
Felkel, rágyújt, felemeli a pianínó tetejét, és pötyögtetni kezdi a 

billentyűket. A kertből hízott szarkák recsegő csörgése hallatszik, a 
ház előtt lassan elhúz egy autó.

A falak elmozdulnak, a gyerek leveszi a szemüvegét, és rövid
látón az egyik gyűlölt, éppen lezuhant gobelinre pillant. A megnyílt 
mennyezeten pufók üstökösök húznak el.

-  Már vártalak benneteket. Gyertek, gyertek.
Felrúgja a hegedűállványt, és kitárt karral, hideglelősen áll az 

illékony látszatsemmiben. A csikk lassan a körmére ég. Észre sem 
veszi, a papucsa mellett ott a benzinesedény, mindenesetre.
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KÍSÉRTETVŐLEGÉNY

Danke:
Aphex Twin 
Borghesia 
Chemical Brothers 
Sisters o f  Mercy

Ő. A tükörben megtalálta önmagát.
Ismeretlen arcok ismeretlen neveken szólítják, olyan nyelveken 

beszélnek hozzá, melyeket nem ért, olyan szlenget használnak, me
lyek ismeretlenek számára.

Ervin meztelenül lóg le a kihegyezett rácsszerkezetrők Anna bo
rotvált fején kínai ideogramma-tetoválás.

Forró biztonság.
„Csakugyan, miért ne?”
Extrán fixáló hajszobrász-hajhab a behasadt üvegvitrin tetején. 

Csákánnyal, feszítővassal, kalapáccsal esnek neki a csempeburko
latnak. Eltorzult arcok, velő és váladék.

„Hatolj belém! Fulladj belém!”
Mocskos mennyezet, ide-oda kószáló fénynyalábok.
Sikolyok gyűrűznek-cikáznak be a távolból, a fürdőkád felüle

tén moccanatlan a víz.
Bűnpaszta fájdalombuborékban. Tiltott zóna, szeméremtest.
„Állíts m eg!”
Ervin. Bőrkesztyűs öklével beveri a tejüveg ablaküveget. Lég

kondicionáló kattog, zörömböl.
„Ordító fém .”
A fekete inges lány nekifeszül a rácsoknak. Hideg rozsda, lük

tető húsmodulban, könnyek, szenvedély-hullámlovaglás jeges bor
zongássá dermedve.

„Milyen hülye vagy!”
Ő. Algák kúsznak lila hajában.
Hamvadó cigarettavég. Vonzalmak és választások.
„Hiányoztam ?”
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Hegesedő seb hasad, mint a pirkadó hajnal. Orvosi szike pengé
je  villan, szomorkodik.

Ketrecben, kalodában, megkötözve.
Levetni, felvenni.
Anna a földszinten a liftgombokat nyomogatja, a felvonó pedig 

sehol-sehol.
„Ne! N e!”
Forró, tésztaszerű bőr. Deres szempillák, cserepes ajkak.
„Azt mondtam, pisilni!”
O. Kezében gépfegyver, Hildáéban pneumatikus fúró. Korcs, 

szaggatott keringő, elhunyt elsőbálosok álma.
Fájdalommentesen, aszeptikusán, csúnyán.
Az éj kulisszáinak katlanában bukdácsol távoli önmagam, holló 

száll fel zsíros, feltrancsírozott újévi malac teteméről, fel, a szinteti
kus havasokba, ahol villámok cikáznak, mesterséges Nap tüze hevít 
süvöltő légörvényben.

„M enjünk.”
Sítalpakat hurcolok le-föl a fuckin’ síkság búza- és kukoricatáblái 

közt, parlagfű-allergiával, simára brillantinozott lakk-koponyával.
Az utat zanzásított író- és színészfejek szegélyezik, de kezemen 

a varázsgyűrű, fényből és sóhajokból kikalapálva.
A kád vizében festett sörény lebeg tabletták, véres víz, magas 

sarkú körömcipők örvénylő társaságában.
A nyakörves fiú megáll, és azt mondja:
„Régi Szuper 8-as.”
M űmalac álsivítása, papírhold-holdtöltekor.
Háttérfény, a felvevőgép körbepásztázza a roncsolt, hézagos teret.
A nyakörves fiú nyálkás mocsadékban fetreng a súgólyuk előtt.
Melki Adso vagyok, az alpesi Paracelsus-dán.
Halott lényem égőáldozat.
Vagy mégsem?
Ha W ittembergába már nem, Königsbergbe talán eljuthatok.
Gaudí, számíthatok rád?
Más fény lények vesznek körül.
ÉsŐ.
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Ő, a csodálatos Mandarin. Álom-, ópium- és félelem szaga van.
Némán tűnik el a süllyesztőben.
Hilda a lényegre koncentrál. Kezében jégvágó.
Kuszák a gondolatok, bizalmatlanok a sűrű, ragacsos sötétben 

elvesző medúza-partizánok.
Anna sikoltozva ébred, álmában szörnyű termekben járt.
O. Szoláriumban issza be a nem-bőrbarát fény/hő-forrás sugár

rombuszait.
Megfordul, és a tükörhöz szól.
„A valóság matematikai és kvantumfizikai alapegységek csont

vázára épül. A halál átmeneti, szükségszerű árnyéklovas-dimenzió, 
mely csak fél-anyagi valóságállaggal rendelkezik.”

Lecsapok. Újra és újra.
Alaktalan húspép, ócska vágóhídi hulladék.
„Kísérts m ég!”
A nyakörvcs fiú a fekete inges lány ölében vacog. Erotikus Piéta, 

Rosa Mistica.
A függöny lángba borul.
„Anyám fekete rózsa.”
Ervin, ki tudja hányadszor, meztelenre vetkőzik, majd ordítva 

bekeni magát a székletével.
Gipszkarton piramisok mélyén mumifikált macskatetemek néz

nek farkasszemet a félelemmel, bután, nyávogásra tátott állkapocs
csal és kiszolgáltatottan.

Ő. A jégtrónján méltóságteljesen pihegő Leopárdkirály lábainál 
somolyog csembaló-zene csobogásában fűrödve magányos, ekszta
tikus vőlegényként.

Hilda, az irgalmasnővér. Anna lábujjait szopogatja, mialatt Anna 
kínai ópium pipát szív, mint holmi negédes némafilmben.

A nyakörves fiú. A tükörbe néz, önmagát keresi.
Anna. A kádba fojtja macskadémonait.
Hilda. Szemét átdöfi a mechanikus egyszarvú.
Azt mondja, nincs anyag. Azt mondja, nincs halál.
Lecsapok. Újra és újra. Aztán belépek az altdeutsch ebédlőbe, 

és körbetekintek.
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Egy spanyol tucat-sorozat képsorai peregnek a törődött Samsung- 
gépen.

A képből kilép egy szörny.
„Vártalak.”
„Tudom.”
Csendben, mozdulatlanul állunk a bútorokkal, ki nem mondott 

szavakkal zsúfolt ebédlő perzsaszőnyegén.
Megszólal a kaputelefon.
„Ugye szeretsz?”
M egmarkolom a konyhakést, és a vállamba döföm.
A szörny csembalón játszik. DVD-ről hárfazene egészíti ki pro

dukcióját.
„Ugye szeretsz?”
Hilda vám pírfogait villogtatja.
Ez a londoni Madách-szín, vagy tévedek?
Sarastro, Fortinbras felszabadít.
Frazer, Eliade, Róheim vagy akár Bartók szintúgy.
Csáth megszólalni kívánó Apa-szelleme, amint borzalmas terhet 

ró rád.
Kierkegaard, túlzásba vitted.
Vérzek-vérzek-szomjúhozom, mint egy világító wellnessreklám 

nappali verőfényben, porosan-kihunyva, áramkörök forró testm e
zőiről álmodva, a M egnevezhetetlenre várva, hogy végezzek vele, 
rókacsapdába zuhanva, örök tetszhalottként, vőlegényként, űrlény
ként, rézsűt a fájdalomtól.

116



LENNI

Már évek, évtizedek óta a szobájában. Lyukacsos, kiszolgált 
anyaméh. M ár évek óta csak taxival, vagy holdkomppal a sokisme- 
retlenes városban bárhová. Maga készítette klauzúra. Férfi-Csipke- 
rózsika-orbitán. Az ablakon nem kinézni, visongó kölykök szadis
ta játékai, dzsungelsivatag. A zongorát rég eladta, kellett a pénz. 
Meghízik, aztán lefogy. Szereti a távol-keleti művészfilmeket és a 
dán, izlandi alkotásokat is. Rengeteg MP3-as CD-je van, még több 
könyve, sok kazettája, a hanglemezek a garázsban, D1VX, DVD- 
filmek, videók itt-ott, de szorgalmasan gyűjti őket. Agyonkoptatott 
műszálas padlószőnyeg. Időnként egy-egy macska házi kedvenc
nek, amíg meg nem mérgezi valamelyik szomszéd, vagy szét nem 
tépi a környéken tartott vérebek valamelyike. Néhány barát, néhány 
jó  ismerős, porcogó. Nagy hőtároló kályha. 183 cm magasság. Sötét 
szem, sápadt bőr. Valamikor tudott pasziánszozni, de már elfelejtet
te. Néha a szomszéd szobában internetezik. Nehezen alszik, csorgó 
nyál a nyirkos párnán. Szobája egyetlen díszítőeleme egy Európa- 
térkép, a National Geographicból a falra rajzszögezve.

Már emberemlékezet óta a szobájában. Néha kuporogva, néha 
euforisztikusan, de leginkább hangos, disszonáns zenét ordíttat- 
va üres fejjel egy csésze méregerős kávéval kvázi-hattyúkezében. 
Ilyenkor szemei hideg tavak, talán ez az izoláltság szenvedélyki
törése. Ha előbb sötétedik, tél van, ha később, nyár. Állítólag gyó
gyíthatatlan.
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MINT KIS VÍZILOVAK 
UGRÁNDOZTUNK

Mindig angol cipőkben, mert strapabírók. Mindig kínai alsóne
műben, mert olcsó. Mindig körjáratokon, mert ritkán kell átszállni. 
M indig Orbit rágógumi, mert őrzi szájüregünk pH-értékét. Mindig 
régi, hagyományos dzsessz, mert harmonikus. Mindig dzsogging, 
mert javítja az agy vérkeringését és az IQ-t. Mindig átfutni a sajtót, 
mert informál. Mindig koporsóban aludni, mert Lugossy Béla is 
így tett, s mert mindig elérkezhetünk arra a senkiföldjére, ahonnan 
még az újjáélesztés sem csupálhat bennünket vissza. S m ert mindig, 
törvényszerűen mindig nagyon, de nagyon gyorsan k¡radírozodunk 
közegünk kollektív érzelmi-emlékezeti lenyomatából.
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MODE FÜR MÄNNER

A sugárút közepén Cassiel megállíttatta a taxit.
-  Inkább gyalog folytatnám. -  Fizetett, és kilépett a fagyott, bo

rostyánszínt ontó lámpák zuhatagába. Lakkcipője a különös gond
dal egym ásba illesztett, többféle, mégis egységes betonfolyam zúz
marával bevont felületéhez tapadt.

Néhány seszínűvé fakult lakótömb után -  melyeken jólesően 
tapasztalta, hogy majd húszévnyi szünet után ismét találhatóak kü
lönféle angol nyelvű zenei trendek mellett voksoló graffitik -  pedig 
már luxushotelek, bevásárlóközpontok következtek, ha elhagytuk 
a közébük ékelt szabadtéri -  így per pillanat használaton kívüli te
niszpályák vörös salakos, üresen árválkodó boxait.

Épp egy ezüstmetallik színű autó suhant el, Cassiel néha szá
molta őket, noha soha nem kívánt autót vezetni, s meg sem tudta 
nagyon különböztetni a típusaikat, de szerette, ha valami szép és 
elegáns. A dobermannokkal is így volt. Szívből utálta a kutyákat, 
a dobermann ráadásul véreb, de hogy szép, az biztos. M int egy 
ugrásra kész, feszülő izomzatú fekete párduc. Egy extravagáns 
számítógépes grafika. Egy szépen kifestett fiatal nő. Egy új típu
sú mozgólépcső. Egy Michelangelo-szobor. Egy fekete hasábokból 
álló envirom ent az erre a célra vörösre festett galéria termében. 
Mint egy gondosan elkészített, bonyolult origami. Egy napalmrob
banás fénye. Vagy akár mint egy hattyú, textilből vagy keményre 
fagyasztott tejszínből kifaragva. Csipkéből már rohadtul banális 
lenne. Esetleg lyukkártyákból...

A merengésből egy kartonlapon gubbasztó koldus riasztotta fel. 
Nem szokott jótékonykodni, amióta tudja, valódi koldusok nem 
egzisztálhatnak talán már sehol sem, csak szervezett koldusmaffia,
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a kint fagyoskodó mezítlábas, félkarú, tolókocsis szerencsétlenek 
legfeljebb egy morzsányit kapnak csak az egészből, sőt, már rég 
még a konténer-kukázók is klánokba szerveződve felosztották egy
más közt a „terepet”, már turkálni sem turkálhat bárki büntetlenül, 
elvágják a torkát, akárcsak az önjelölt koldusoknak, ez az alak azon
ban valahogy más volt. Egyszerre tűnt jóval fiatalabbnak és sokkal, 
de sokkal öregebbnek nála, mellette kalap és egy tábla:

„M unkaképtelen vagyok.
A feleségem munkanélküli.
Beteg a kislányom .”
Ennyi... A férfi nem a szokásos meghunyászkodó pózban ült, 

ugyanakkor kihívóan sem. Volt benne valami visszafogott, méltó
sággal vegyített közöny. Cassiel érezte, nem hazudik. Aznap volt a 
születésnapja. A jándékot szándékozott magának venni, noha legszí
vesebben golyószóróval szaladgált volna az utcákon, azzal a titkos 
vággyal, hogy hátha valaki mégis észrevétlenül, gyorsan, sikeresen 
ártalmatlanná teszi. Szégyen fogta el. Elővett egy kétszázast. Tud
ta, ez a nagy büdös semmi, de mindenki aprópénzt ad neki, már ha 
egyáltalán ad. Sután megszólította:

-  Ugye nem sértem meg?
A férfi csak bámult maga elé, biccentett, Cassiel pedig előkapar

ta a cigarettásdobozát, és még balfaszabbul rákérdezett:
-  Ugye dohányzik? Ugye elfogadja?
Magának hat szálat hagyott, a többit a kalapba öntötte, és szinte 

elmenekült.
A legdrágább bevásárlóközpontot választotta, abban is a leg

drágább butikot. Mindig szem előtt tartotta a régi angol mondást: 
„Nem vagyok olyan gazdag, hogy olcsó holmikat vásároljak.”

Az elárusítónők egyike azonnal kiszúrta egy tessék, mit 
parancsollak Ilyen helyen ritkán vásárolt, egy térdzokni drágább 
volt, mint máshol egy közepes minőségű zakó, de a mai nap kivétel. 
Azonnal kijelentette, szlovén, osztrák, vagy angol holmit szeretne, 
olaszt nem, akármilyen márka is legyen, szereti azt, ami tartós. A nő 
tetőtől talpig végigmérte, aztán udvariasan megtudakolta, pontosan 
magyarázza el, mit is akar. Legalább húsz percig beszélgettek. Idő
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közben vett egy szürke inget, egy fehér inget, csokornyakkendőket, 
némi alsóneműt, egy sálat stb. Miután a nőnek kínkeservesen beug
rott, milyen szabású-anyagú nadrág, amit kért, csak annyit mondott, 
ilyet legfeljebb varrattathat, persze nem bárhol. Végül egy ismert 
cég fekete nadrágja lett a kompromisszum. Cassiel hozzáfűzte, bor
zasztóan szeretne még egy sima, egyszerű fehér nyakkendőt, az el
árusítónő viszont csak dombornyomatossal, vagy márványutánzat- 
szerűvel szolgálhatott. Mindenki csak ilyet keres, mormogta, mire 
Cassiel magyarázni kezdte, hogy a piros, vagy a szürke is megten
né, csak sima, egyszínű legyen, lehetőleg ne selyemből, de azért 
mégiscsak elsősorban fehéret szeretne. Az elárusítónő figyelmesen 
hallgatta, aztán előhalászott egy krémszínű nyakkendőt. Ezt ne, há
rított Cassiel, sosincs rajtam két színnél több, én még így tanultam. 
Az asszony szinte diadalittasan nyomta a sódert: Ez passé, már rég 
mindenki három színt visel, végső ideje újítania, személyes imázs 
ide vagy oda, és mi az, hogy nincs mivel viselnie, badarság, a krém
szín mindennel megy, azzal is, ami épp rajta van, már sajnálja is, 
hogy ajánlotta, legszívesebben magának foglalná le.

Férfinyakkendőt, pislogott Cassiel, maga feminista, ugye?
A nő csak csicsergett, ahogy a kassza felé közeledtek, aztán hir

telen faképnél hagyta, a pénztárosnő pedig villámgyorsan beolvasta 
az áruk kódját, és nyújtotta a számlát. Cassiel fizetett, és csak a 
folyosón fogta el a düh. „Piszkosul átvert ez a kurva.” Kotorász
ni kezdett a vásárolt holmi között. Feltépte a csomagolást, és csak 
akkor vette észre: a krémszínű nyakkendő selyemből van. „Rohadt 
dögök” -  füstölgőit, persze magában, hisz (mint mindig), bizton
sági őröktől hemzsegett az egész komplexum, ilyen helyen csak 
bájvigyorogni illik, és amióta egyik klotyójukban rábukkantak egy 
halott narkósra, biztosra vette, még a torkát markolászó hányingerét 
is filmre vennék. „Igaz, hányni legalább szabad.” M élyeket léleg
zett. Leült egy kávézószeparéba, és rendelt egy citromos ásványvi
zet. „Rohadt élet.” Két korty után, valami mélységes perverziónak 
engedve, betért az első parfümöket áruló boltocskába.

Hogy milyet akar? Nem tudja. A lánynak azt mondta, kétsze
resen elvált zeneesztéta, Schönberg a szakterülete. A lány pislogá
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sál látva, szemtelenül hozzátette: És E. T. A. HofTmann. Ezenkívül 
utálja a sportokat, különösen a csapatjátékoktól irtózik, és rajong 
az alacsony költségvetésű európai filmekért. (E két utóbbiban volt 
némi igazság.) A lány műmosollyal leemelt egy üvegcsét, megkér
dezte, jó  lesz-e, illik-e a személyiségprofiljához? Hát persze, vála
szolta Cassiel, fizetett és távozott. (M ellesleg utálta a parfümöket, 
még After Shave-t sem használt. Ami a kozmetikát illeti, az egye
düli gyöngéje a jó , ózonlyuk-romboló dezodor-spray-k voltak, és 
a Nivea szappan.) A hangtalanul szétváló ajtók visszfényében egy 
elmosódott, szürke istenséget vélt látni, aztán szinte pánikszerűen 
ki rohant az utcára.

Egy elegáns muzulmán asszony állította meg. Kénytelen volt 
megállni, a nő elállta az útját. Feltűnően szép volt, ha leszámítunk 
egy apró, függőleges forradást a szemöldökétől lefelé. Szúrósan a 
szemébe nézett, és csak annyit mondott: Soha senkinek ne mutassa 
meg a tenyerét.

*

A koldushoz érve megkérdezte, leülhet-e melléje.
-Ahogy akarod.

Cassiel nem lepődött meg azon, hogy letegezte. Errefelé ez a 
szokás a hasonló korúak közt nyomokban még fennmaradt, és nem 
jelentett a priori udvariatlanságot. Lehuppant, és a kétzacskónyi 
cuccot a borostás férfi elé tolta.

A katonakabátos koldus egy darabig hallgatott, aztán reszelős 
hangon rákérdezett.

-  Miért?
- Ma van a születésnapom.
- Neked, nem nekem.
-  Nekem nem kell.
-  Akkor minek vetted?
-  Jó kérdés.
Cigarettafüstbe burkolózva hallgattak.

Mit akarsz?
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Cassiel elővett egy furcsa, hosszúkás, csavart tőrt.
-  Ölj meg.
A férfi rezzenéstelen arccal sziszegte.
-  Tűnj el a picsába.
- Miért?
-  Húzz el, míg szépen mondom.
Cassiel most már kiabált.
- Vazzeg, hát még te sem érted? A tőrt Rigából kaptam, bonyo

lult módon. Régóta élek. Már túlságosan régóta. A kurva életbe, ha 
te nem érted, akkor ki? Nézd meg jobban azt a szart!

A férfi a tőrt forgatta.
- Hm. Rúnák. Érdekes. Legalábbis te azt hiszed, hogy érdekes.

Cassiel m ár üvöltött.
-  Nem érted? Csak ezzel a baromsággal válthatok halmazálla

potot.
A koldus hirtelen elkezdett jóízűen, teli szájjal nevetni.
Cassiel legszívesebben félholtra verte volna. (Ilyenkor szokta 

sajnálni, hogy nem kick-boxer.)
-  Mi az a nagyon vicces?
A koldus szemei hirtelen pirosán vibrálni kezdtek, mint egy har

madosztályú horrorfilmben.
-  Barom. Azt hiszed, egyedül vagy a szarban? Na, ülj vissza a 

seggedre, mindjárt hallani fogsz valami még viccesebbet. A piros 
lángok kihunytak a szemében, helyettük valami tompa, üres sötét
ség tátongott.

-T e  persze nem voltál a fronton. Egyiken sem. Tudom. Elég rád 
nézni. Igaz, én is csak egyen voltam. Egyetlenegyen. Én hülye. Mit 
gondolsz, hány éves vagyok?

Cassiel jobban szemügyre vette. Lehetetlen volt megállapítani a 
korát. Egyszerre kisfiú és aggastyán.

-  Olvasok a gondolataidban, fiú. N incs korom. M ár nincs.
Ismét felnevetett, de már sokkal keserűbben.
-  Ne kérdezd, miért. Azt mondták, menjek, és én mentem. 

Vazzeg. Fiatal voltam és tökhülye. M ikor bejutottunk D.-be, le-fel 
gurigáztunk a tankokkal, és az égvilágon mindenbe belelőttünk.
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Akár egy számítógépes játékban. Azt hittem, vicc az egész. Egy
szer csak egy házból kiszaladt egy tízéves kölyök egy M olotov- 
koktéllal.

Cassielt nem lepte meg. Rég dugig tömve volt a feje hasonló, 
vadabbnál vadabb történetekkel, amik zagyvaságukban is zömmel 
-  legalább részben -  igaznak tűntek.

- É s ?
-  És. -  A koldus rágyújtott. -  Ez volt az első bevetésem. Itt, er

refelé virágokat dobáltak elém, hogy hősök, felszabadítók, előre, de 
ez egy gyerek volt, érted, egy kibaszott gyerek. Reflexszerűen lőt
tem. Egy fél tornacipő maradt belőle. -  A koldus ismét rágyújtott, 
noha még az előzőt sem szívta végig.

-  Egy taknyos. Az öcsémre hasonlított. Érted, faszfej?
Cassiel úgy látta, most már szólhat. Eljátszhatja a jószívű pszi

chiáter bácsit. M ár a gyomra sem háborgott, annyira belefásult az 
ilyen sztorikba.

-  Volt egy barátnőm. Az öccse épp a m uszáj-katonaidejét töl
tötte, amikor bekerítették a várost. Mindkét oldal fogolytáborában 
megfordult. O lyasmiket élt át, ami mellett ez mozgásszínház. Jobb, 
ha nem részletezem. Tömény iszony. Azt hiszem, máig sem heverte 
ki. Mikor kerek perec rákérdeztem, öltél-e, nos, az a fiú, akinek még 
a szakálla sem ütközött ki rendesen, csak annyit mondott: Vagy én, 
vagy ő. Te sem tehettél másként.

A borostás arcú ismét röhögött. Ez már nem is röhögés, inkább 
vonyítás volt.

-  Nem érted. Elkezdtem ordítani, kimásztam a tankból, és föl
emeltem azt a kibaszott véres tornacipőt.

- É s ?
-  Most jön  a pompás vicc. A társaim a tankokból kibújva gép

fegyverekből, az ottaniak a romos házakból lesipuskákból tüzeltek 
rám. Vagyis m indkét oldalról szépen szitává lőttek.

-V á r j . . .
-  Igen. Nem haltam meg. Nem halhatok meg soha. Visszaküld

ték, faszikám, kapcsolsz? Nincs se feleségem, se gyerekem, így kell 
rohadnom, míg egyszer azt nem mondják, vége a filmnek.
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Ismét vörösen villogtak a szemei.
Es most aztán takarodj.

Cassiel a lehető legszelídebb hangján próbálkozott.
- Azért a tőrt visszaadhatnád. Rigából hozattam, meglehetősen 

fárasztó és bizarr módon jutottam hozzá.
Nem adom. Mért legyen neked könnyebb, mint nekem? Majd 

szerzel egy másikat Vilniusból. Selyemfiú!
Cassiel szó nélkül felkapta a két reklámszatyrot, és mivel leme

rült a mobiltelefonja, amelyet különben is utált használni, a buszál
lomás felé vette az irányt.

A fagyottsárga szubsztanciában úszkálva ismét azt számolgatta, 
hány ezüstmetallik autó suhan el mellette, és jeges szépségükben 
elbűvölőnek találta ezt az illékony banalitást, ezeket a párhuzamos 
fénypászmákat, amelyeket mindenki naponta regisztrál, de valójában 
senki sem élvez. Mint ahogyan a kristályosán hideg levegő karcos 
üvegszerűségét sem, pedig az tölti ki az üres teret, amit belélegzünk. 
Még szennyezettségében is kellemesebb illatú, mint bármely par
füm. A borostyánszínbe hajló sugárúti világítás is csak itt lehet ilyen, 
még ha méregsárgának is tűnik rosszabb napokon. Az autóbuszok 
is csak itt ilyen kékek. Ha a csillagokat valóban nem is lehet látni a 
fényszennyezéstől, a stroboszkópok, az UV-lámpák, vagy a lézer
nyalábok fénykonfigurációit számos klubban azért igen, ez majdnem 
olyan, mint egy adalék- és tartósítószer-mentes kozmoszpótlék a vá
ros hátterében a hegy vonulattal, amit ugyan eltakarnak az üzletköz
pontok, de akkor is a helyén van, ott van a helyén változatlanul, er
dőstül, manóstul, bányarémestül. Hülye, aki nem veszi észre a kisu
gárzását, ha másként nem, legalább virtuális rációval tudomásulvéve. 
Aztán eszébe jutott a bevásárlóközpont, és hirtelen eltorzult az arca. 
„Büdös szuka. Rámsóztál egy krémszínű nyakkendőt, pedig fehéret 
akartam. Hattyúfehéret. Origami-fehéret. Ringyó.”

Homlokát a vastag reklámfalhoz tapasztotta, és rázkódni kezdett.
„Angyal akarok lenni. Kibaszottan, makulátlanul hattyúfehér 

Angyal. Angyal, vazzeg, semmi, de semmi más.”
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MUBORIKEA-FOTEL

Finneganként ébredek. Az ágyam mellett M ikulás-ajándékként 
egy zacskó csilingelő, infravörös műbolygó-szaloncukor.

Ez a szingularitás bája, mely utolért.
Szobámban lepusztult, tetovált falak, középen puha, poliészter 

számítógép.
Szemközt a computerrel műbőr IKEA-fotel.
„Mit keresek én itt?”
Beleülök műbőr IKEA-fotelembe, és a sanda világításban rá

gyújtok, noha nem dohányzom.
Nagy, kövér lány jelenik meg a radiátor bordái előtt. Szőke, mint 

amilyen szőke én vagyok, és szép, mint egy szuperszonikus Boeing.
„A fotel dzsinnje vagyok, és így a rabszolgád is. Leszopjalak, 

vagy inkább teljesítsem három kívánságod?”
Elmajszolok egy szaloncukrot.
„Elég lesz egy is. Szerezz nekem 33 négyzetmétert az Uránu

szon, ahol végre otthon lehetek.”
„Eíz nonszensz. De ha akarod, megkorbácsollak.”
A hifitornyom hangszórói csúnyán krahácsolnak. A nagy, kövér 

lány lecsap, újra és újra.
„Ordíts!”
„Ordíts!”
„Ordíts!”
„Ordíts!”
„Ordíts, hogy végre újra embernek érezd m agad!... Apagyil

kos.”*

*  Tristan Tzara-parafrúzis



A fűtőtest bordái a pop-art PC-vel egyetemben mindeközben 
dévaj kacajjal hancúroznak, kilépve önnön lehatárolt határaikból, a 
szobán túl, a megszállt térben robotsárkányok üzekednek, penészes 
morzejeleket küldözgetve ceruzaelemes, pozitron-energiával újra
tölthető aszteroidák sokaságának.

M agányos dirty-party-megamix. Csúszós, fél-cseppfolyós álla
gú pórusfalakon árnyékot vető nanochipek mocskos csókjai, vágy
taszítva, kiszolgáltatottan.

Unalmas, petyhüdt zene hömpölyög a szobában, vérzek, oká
dok, visítok, és már tudom, hogy soha, de soha többé nem fogok 
Finneganként felébredni.

Lételem-ceruzaelem. Dublinban, Triesztben, M ezopotámiában 
talán másként tennék, de itt csak szemlehunyva szűkölök, mint a 
népmesék kisfiú-királyfia férfikiadásba csomagoltan, korbácsolható 
ajándék-szaloncukorként, mindörökké.
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MY PRIVATE IDAHO NO 1.

A bonyolult, ismeretlen rendeltetésű radarrendszer előtt beülök 
a taxiba, és bemondom a bevásárlóközpont címét. A sofőr gázt ad, 
aztán kíváncsi-barátságos mosollyal megkérdi:

-  Maga, ugye, Angliából jött?
-N e m , nem vagyok angol.
-  Akkor Szlovéniából.
-N e m , nem.
M entegetőzve rám tekint:
-  Tudja, a ruhái...
-  Ez holland second hand holmi.
-  Bocsásson meg, nem akartam tolakodni, de errefelé nem így öl

tözködnek. És az akcentusa is olyan furcsa... Ugye nem haragszik?
Hátradőlök. Az ezüstszínű üléshuzat és a leopárdmintás autókár

pit nem tükröz túl cizellált ízlésvilágot.
-  Nem tesz semmit. Szeretek a magam módján öltözködni, az 

akcentusom pedig mindenütt idegenes. Megszoktam.

*

A taxi leparkol a bevásárlóközpont előtti hatalmas téren, az 
Achtung! Lebensgefahr! feliratú tábla előtt. Izzadni kezdek, és a 
padlót fixírozom.

-  Kérem, várjon még néhány percig, hogy összeszedjem m a
gam. A várakozást is megfizetem.

A sofőr pengeéles mosollyal, fürkészve mered rám:
-  Drogos vagy?
-N e m , pánikbeteg.
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A volán marcona ura szigorúan rám szól:
-  Ne hányd és ne fosd össze az autómat. De ha fizetsz, akár azt 

is megteheted. M égiscsak külföldi vagy. Vagy újságíró, és teszteled 
a toleranciámat. -™ Bíborszínre vált arccal, pofátlanul vigyorog. -  
Ismerem én az ilyeneket, hehe.

A kocsi ablaküvegén túl a nagy üres tér végtelen, vízszintes 
betongarádicsai valami archetipikus, zsigeri fenyegetéssel nyelik 
magukba az időközben eleredt sötét, nagy cseppekben aláhulló 
csapadékot. Szorongató félelem tapad az eső- és levegőköbméte
rek rácsos-illékony szerkezetéhez, és köd, olyan, mint Londonban, 
esetleg Ljubljanában, vagy esetleg a Szaturnusz gyűrűjében.

A hátsó ülésen hirtelen felbukkan egy leprás hazajáró lélek, élve 
mumifikált király-önmagam, és papiruszszalagokba vagy WC-pa- 
pírtekercsekbe bugyolált ujj-csonkjaival fojtogatni kezd.

Kiabálok, az eső egyre intenzívebben ömlik, smaragd szkarabe
uszokat hozva magával, melyek mint fém katicabogarak koppan- 
nak az egyenetlen betonon az autó körül.

Letöröm a király repedezett jáde-ujjait, és hátrafordulva teljes 
erőből szájon vágom, majd a sofőrhöz fordulok:

-  Igen, a rakéta-összeszerelőbe megyek, az üzletközpont alagso
rába. És szálljanak le rólam. -  Kinyitom az ajtót, és egy szkarabe
uszt helyezek a kesztyűtartóba, majd a kajánul vigyorgó, szemtelen 
mindentudásban fürdő sofőr pofájába mászok. -  James Bond a ne
vem. A hazám fényévekre van innen, nem is tudom már, hogy hol. 
Nincs valódi identitásom. Lehet, hogy egyszer az utca végez velem. 
De maguk azt nem érik meg.

Kitámolygok az esőbe, a fekete-fehér létbe. A víz végigfolyik az 
öltözékemen, és tócsákba gyűlik. Sehol egy lélek.

-  Különös -- szólok magamhoz - ,  hiszen nincs is háború.
A bevásárlóközpont bejáratánál Imádkozó Sáskák igazoltatnak, 

mondván, semmi személyes, csak tudja, a szabályok... Hátranézek. 
A magányos taxi továbbra is mozdulatlanul ázik a tér szegélyén. 
Aztán m osolyogva belépek a kamerák pásztázta ismerős-ismeretlen 
beltérbe, leszállók az alagsorba, én, James Bond, ezüst szkafander
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ben, leopárdmintás bőrrel, egy szénizotóp esőistennő elé, sugár
fertőzötten, boldogan, holland second hand holmit szorongatva a 
mancsomban.

*

Kinyitom a szemem. Mérges-unott arcok merednek rám.
-  Mondtam, hogy narkós -  szól a taxis.
-  Nem, ez más tészta -  így az ápoló (?).
A radarrendszer, mely bonyolult és titkosított rendeltetésű, ró

zsaszínbe mártva rajzolódik ki a nyálkás, páratelt háttérből. Időn
ként el-elhúz felettünk egy muzeális szputnyik, de alapjában véve 
minden épp olyan megszokott, idegen és rémisztő, mint mindig.
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MY PRIVÁTÉ IDAIIO NO 2.

Szokás szerint az újvidéki, születésem előtt rég lebontott örmény 
templom csendjében ülök és szúrósan nézek, hisz nem lát senki. 
Nem mintha vallásos lennék, de ez egyike azon ritka helyeknek, 
melyeket valóban senki sem vehet el tőlem.

Bámulom a félhomályt. Jobb lenne ordítani, pedig fölösleges, 
noha egyszerre van is miért és nincs is miért. Ölni is tudnék, csak 
úgy, bárkit, de ismerem magam: gondolni, érezni elviselhető, de 
megtenni és ilyesmivel együtt élni lehetetlen.

Nem mintha bármi okom lenne rá, azaz, ha nagyon keresgélnék 
magamban, akadna...

Általában ilyenkor beleolvadok egyik kedvenc képzőművészem 
műveibe, aki gyakran régi, déd- vagy ükszülők berendezte enteriő
röket, lepusztult bejáratokat, házrészeket ábrázol, visszatérő motí
vumként egy rövidnadrágos, térdharisnyás vagy matrózruhás kisfiú 
körvonalaival, akire annyira rátelepszik a háttér, hogy majdnem be
leolvadva szinte nem is létezik. Egy fotó is állandó jelleggel kísért. 
A varsói gettóban felemelt karú kisfiúval a középen, oldalt egy ré
mült tekintetű kamasszal, a háttérben egy fegyveres katonával. So
kan sokszor felhasználták ezt a fotót, Bergmantól a Joy Divisionig, 
talán mégsem ez az oka, hogy lehetetlen megszabadulnom tőle, a 
gyerek arca, az Arc újra és újra felbukkan, elhessegethetetleniil. 
Rohadtul szomorú, hogy egy másik, sosemvolt fotóval, Marguerite 
Duras pubertásképével sem tudom behelyettesíteni, amint férfika
lapban a megáradt Mekong kompján álldogál „kis európai szaj
haként”, jóval kellemesebb lenne. Igaz, néha Sam Spade arcával 
álmodom, de tudom, érzem, szinte tapintható: a cool arc mögött 
hasadt, üvöltő, egymásba nyíló tükörtermek sorakoznak.
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Basquiat somfordál be, és mellém telepszik.
Szavak nélkül is értjük egymást, ismer.
Hallgatunk.
Már rég magamévá tettem a megfelelő elméletet.
Mi, emberek, vírusok vagyunk ezen a bolygón.
Nincs miért.
Megtöröm a csendet.
-  Sokkal szívesebben lennék ásvány, elektromágneses mező, 

vagy akár egy planetárium műszaki alkatrésze.
Basquiat rezzenéstelen arccal figyel.
-  Hajlandó vagy legalább mosolyogni?
Megrázom a fejem.
-  Képtelen vagyok rá. Ha gyerek lennék, talán még sikerülne is, 

de ma már nem bírok.
-  Pedig szép a városod.
-  Aha.
-  Miért? Nem a tiéd?
-  Néha. De inkább az épületeket szeretem, az aszfaltot, a kira

katokat, a mozgólépcsőket, sugárutakat, a gyalogoszónát, a passzá
zsokat, főleg ha mértéktartóan elegáns márvány- vagy kőlapokon 
kopog a léptem. Néha akkor, ha egy kihalt kávéházban ülök egy 
asztalkánál, és figyelem az üvegfalon végigcsorgó esőcseppeket, 
és elképzelem, hogy rézsútosan fehér fűggönycsíkok szabdalják 
fel a teret. Olyan café is akad, ahol harmincféle kávét és hatvanfé
le teát, valamint aprósüteményt is kínálnak, diszkréten klasszikus 
zene szól, és a polcokon szabadon levehető, pazar angol nyelvű 
festményalbumokat lapozgathat a látogató. Néha az összkomfortos 
cellámban -  ilyenkor mindig lelövöm a zenét, és sarkig tárom az 
ablakszárnyakat -  hallgatom az eső kopogását a párkány bádogle
mezén. Valahol olvastam, ilyenkor a háztetők messzeségszínűek. 
Igen. Az esőt szeretem, főleg a nyárit. A régi, még megm aradt sze
cessziós épületeket és a vadonatúj ultramodern üvegpalotákat is, 
amelyek visszatükröződő felületekbe burkolva kelletik magukat. 
Az átlátszó felvonót az Apolló bevásárlóközpontban. Valamikor ott 
volt a város első mozija. A Spensnek azt a belső területrészét, ame
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lyet ingyen-pihenőhelynek szántak, és ahol kávéautomata is van 
(azt a kávét szeretem a legjobban, szigorúan tej és cukor nélkül), és 
ahol a lépcsőkön üldögélve az ember belelapozhat egy frissen vá
sárolt könyvbe, miközben rágyújt. És a kora esti lépteimet a villogó 
neonfényben. A hattyúkat a Duna-parkban. A macskákat. A galam
bokat a főtéren. A Duna-partot, de csak amikor érezni lehet a folyó 
jellegzetes szagát, amiről, noha paradox, mindig a tengeri csillagok, 
medúzák és tengeri csikók jutnak az eszembe. Pubertáskoromban 
sokszor ültem a folyóparton, szemben a várral, és azt játszottam , 
hogy a vízfelületen visszatükröződő fények alatt egy másik, titok
zatos város rejtőzik. Az is előfordult, hogy végighevertem a parton, 
és noha már majdnem nagykorú voltam, mikor a sötétben repülők 
húztak el fölöttem, vártam az ufókat. A várat, noha biztosan nem 
veheti fel a versenyt Kafka Hradzsinjával s a kamanci-kamenicai 
parkot a hozzájuk fűződő, felturbózott legendákkal együtt. A város 
fölé magasló hegyvonulatot. Síkságon ritka kincs az ilyesmi. De a 
világon m indenütt szeretem a régi kastélyokat, a különös, zegzugos, 
ódon utcácskákat sikátorokat, hidakat, múzeumokat, galériákat, de 
a hi-tech városnegyedeket is. A piramisokat, minden érdekesebb 
szakrális helyet, a kelta erdőket, rengeteg várost, tavat, tengert, még 
ha soha nem jutok el egyetlenegy ilyen helyre sem, akkor is. Egye
dül az emberek zavarnak. Minél néptelenebb a környék -  de azért 
kivilágított, bekamerázott, értsd: b iztonságos-, annál jobb.

Basquiat továbbra is figyelmesen szemlél, homlokán csillag.
-  M égis jó , hogy meglátogattalak, börtönherceg.
-  Legalább te ne szívass.
-  Nem szívatlak. Ismerjük egymást, kisfiú. Kihűlt meteoritszi

lánk van a szívedben. Nekem is az volt valaha.
Ismét az utcákat rovom és csodálatos, ahogy a forró, gőzölgő, 

lüktető betonra zuhog az eső.
„Nyári bor” -  ugrik be valahonnan. Nedves a hajam, az arcom, 

a ruhám. Csuromvizesen felnevetek.
„M intha Satie-t hallgatnék. Hiába, ezt valóban senki sem veheti 

el tőlem.”
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A Vasút utca egyik kapualjában Farinelli didereg, noha nincs hi
deg, nyár van. Hozzálépek és rámosolygok.

-  Jó, hogy itt vagy. A legközelebbi kastély, ahol énekelhetsz a 
szellemeknek, egyszarvúknak, szivárványszárnyas paripáknak, ko- 
boldoknak, a folyó túlpartján található, falán Merlin, Nizsinszkij, 
Scarlatti, Klimt, Swedenborg, Blake, Piaf, Sissy és ki-tudja-még-ki 
társul hozzád. Lépjetek előre vagy hátra, mondjuk, egy évszázadot, 
megtehetitek. Sehová és mindenhová, soha és mindig, oda-vissza 
pergetve, intarziásán átfúródva a sokismeretlenes, felfoghatatlanul 
bonyolult Rubik-kocka-mezőkön, ott a helyetek. Ott talán akad egy 
darabka haza a számotokra is. Per pillanat nekem csak a járdára 
hulló eső, a farzsebemben lapuló szétázott könyv, az arcomon vé- 
gigcsorgó nyári bor jut. Örülhetek, sokaknak ennyijük sincs.
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NINCS MIÉRT

Ti. Kurva parasztok. Szétrúgom az agydaganatos Mengele-ko- 
ponyátokat.

Agyafúrt vagyok. Fúrógéppel (á la Marina Abramovic egyko
ri performance-a, csak most egészen tökig) body-art intervenció
kat végeztek rajtam. Kifúrták a koponyámat, és mocsári gólyahírt, 
lila bevonatú rézdrótokat, nyálkás huzalokat, kábeleket, mákgubót 
hordozó növényféleségeket és más, megnevezhetetlen förmedvé- 
nyeket töm tek a fejecskémbe posztavantgárd akupunktúra címén. 
A nyáladzó főorvos és a nedvedző patkánypofa nővérke felváltva 
sértegettek:

-  Te szuprematista!
-  Te kubo-futurista!
-  Te puzzle-értelmiségi!
- Te kimondhatatlan!
Injekcióstűk. Korbácsnyomok, vér az arcon, vér a padlón, fer

tőtlenítőszer szagával keveredő bélsárbűz, Kacsa Pali-figura a szö
gesdróton keresztül, miegyéb. Egyszer csak az agg ápolónő kigom
bolja fehér mundérját. Piros, fémkiegészítőkkel ellátott gumi-bőr 
domina-öltözék villan ki alóla. A nyakörv szorításától elszorul az 
ádámcsutkám, fulladozom. A néni cipősarkait nyalogatom, ő pedig 
egy kutyatálba köp egy darab összerágott banánfalatot. Fekete rú- 
zsos, csókosan aszott, foghíjas ajkai kettéválnak.

-  Zabáid!
Gyengéden a hátamra fektet, és a fülembe suttogja:

Az unokám ju t magáról eszembe.
Gyilkos tekintettel végigmérve rituális fellatiót végez a sok onani- 

zálástól, használattól impozánsra nőtt büszkeségemen. Egy minősít
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hetetlen illatú póklény ráül az arcomra, közben a kéjelegve kukkoló 
orvoscsoport műszerekkel méri a fejemből továbbra is kiálló, ike- 
banaszerű alternatív fétis és a maradék szürkeállomány interakció
já t a jelenlegi XXX. jelenetben. Bennem mélyen hatalmas kutak, 
visszatérés a semmibe, pipacserdők, tocsogó pocsolyák zaja, amint 
elmerülök bennük, hajam leborotválva, nyöszörgők, miközben heré
im kiköpik tartalmukat, minden megszűnik, már bőröm sincs, már 
testem sincs, csak a vágy, a vágy valami, a tökéletesség, vagy, ha 
más nem, egy újabb cipősarok után. Aztán lemegy a függöny.
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NINDZSAÖLTÖZÉKBEN 
A FOLYÓ FÖLÖTT

Nem én, valaki más. A szőnyegpadlón ültem sáros cipővel, tom 
pa üresség, nem, nem az enyém, arccal a falnak fordulva, kedvesze- 
getten. Katanával, surikennel felfegyverezve, nindzsaöltözékben 
suhantunk a külvárosi sötétben. Nem, nem én, ő volt, tetőtől tal
pig bekente magát disznóvérrel a kertben, a holdfényben szánal
mas volt, de ugyanakkor visszataszító is, elővettem a konyhakést 
és a szőnyegvágó ollót, sötét külváros, ő a disznóvéres üst alját 
kaparászta áttetsző, finom ujjaival. Én a szőnyegpadlón ültem, 
nindzsaöltözékben, arccal a falnak fordulva. A repülő suriken árnya 
a tapétán. Valakik a holdfényben, a külvárosi éjszakában meneteltek, 
talán féltem tőlük, fogaim közt vágott virág, kezeim szögesdróttal 
összekötözve, én, a rózsalovag. A surikenek pengéje megcsillant a 
folyó fölött, ahol megjelent a Szűz. Nindzsaöltözékben dideregtem 
a szőlőlugas drótszerkezetéhez kötözve, számban vágott virág, sze
meim zsilettpengék, csontig hatoló a hideg. A fűben, a krétafehér 
koponyák közt néhány kalasnyikov hevert. Fölemeltem az egyi
ket, és belelövöldöztem a sötétbe. Nem én, valaki más azt mond
ta, nem, ezek nem az én mozdulataim, nem, ez nem az én arcom, 
elloptad az arcom, lehunytam a szemem, és csöndben várakoztam. 
A fogvacogtató hidegben valahol disznóröfögés hallatszott, a puha 
fűben pedig kislányok szaladtak, késsel a fejükben. Síkság, rotáló 
szélmalom-horogkeresztekkel. A hasznos, kenyéradó búzatáblák 
némán hajladoztak a sötétben. A lányon fekete bőrmaszk, cipzár
ral a száj helyén, itt vette a sarki szex-shopban. A folyó tövében a 
parton ismeretlen kastély ódon tornyaival, fullasztó termeivel, ahol 
durva, borostás hercegek bújnak zörgő papírmaszkjaik mögé, ki
rálykisasszonyok suhannak le-föl a csigalépcsőkön, a folyosókon,
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szarvasokká varázsolt, nyomasztó királyfiak bőgésétől visszhang
zik a titkos, zegzugos kastélypark. A lány fáklyáját m agasra tartva 
végigment a csendben porosodó szfinxek, a kőből faragott vitézek s 
a kifestett arcú partizánok sorfala előtt, a holdfényben tetőtől talpig 
bekente magát disznóvérrel, majd a tükörterembe lépve m egcsókol
ta a nehéz vasláncon a mennyezetről lógó feszületet, és felsikoltott. 
A folyó fölött megjelent a Szűz, beesett arccal és soványan, a le
plombált vagonok változatlan sebességgel zakatoltak tova az isme
retlen éjben. Nindzsaöltözékben, nem én, valaki más, a halántékhoz 
tapadó kalasnyikov, nem én, ő az, arccal a falnak fordulva, sáros 
cipővel a holdfényben.
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ÖNGYILKOSÁN SZŐKE

Friss lehelet gyógynövény kivonattal. 
Fehér, ápolt, egészséges fogzománc, 
lepedék, fogkő , vérző  foghús nélkül. 
( . . .)

Oidipusz hajfonatait hordom. Almomban álnok jósnők smarag
dokat tukm áltak rám, melyek aztán tetvekké változtak, és valami 
távoli, talán falusi udvar rózsalugasában Lorelei hajába csókoltam. 
Csak kacagott, a rózsák átváltoztak büdös, átható szagú muskátlikká, 
és indákat növesztve behálóztak. Lorelei ekkor már nem volt sehol. 
A többi zavaros, kibogozhatatlan kép-, hang- és érzelemsűrítmény.

Kipattant szemmel harsányan felkiáltok.
Lenge hétfő, hét közül az első.

Elhúzom a szám. Olyan mindegy, milyen nap van ma.
Még ha a születésnapom is.
Énem jobbik fele, Mr. Dalloway megszólal, tweedöltönyének 

zsebébe rejtve ápolt kezét.
-  Van egy sugallatom: vásárolj! Aztán szervezz egy ezoterikus 

avant-garden-partyt.
Ahhoz pénz kell. És sok barát.
Jó. Akkor legalább menj el egy luxusfodrászhoz. Ritkuló hajad 

mára dúsabbá varázsoljuk.
Félszeg mozdulatot teszek.
-  Idegalapon hullik.
-Tudom. De ma minden másként lesz.

*

A sarkon mosolyogva rábólintok a kínai boltosra. Azt hiszem, ő 
az egyetlen normális lény a környéken. Ám az is lehet, hogy csak 
megjátssza magát. Mindegy. Továbblépdelek a Disneyland-szerű
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üzletek, lakóépületek között, majd besomfordálok az első nagyon 
puccos fodrász-kupiba.

Az ötven év körüli Madám, a főfodrász úgy van öltözve, mint a 
viktoriánus Anglia luxuskurvái, némi teátrális beütéssel.

A terem közepén egy dauerolt hajú nő meztelenül lóg holmi 
rozsdamarta, színpadias láncokon, minden nyílásában síkosított, 
meghatározhatatlan típusú, környezetbarát elektródákkal (csúcs- 
technológia), mellbimbóit mikroműholdként keringő, szúrós, ke- 
rekded idomok karcolják-ingerlik, olyasfélék, amilyenek számító
gépem képernyő-pihentető programján találhatók.

Kissé távolabb két „alkalmazott” szendvicsként közrefog egy 
férfit. A szeplős fiatalember az elülső nő hátgerincét csókolgatja 
összebilincselt csuklókkal, mialatt a másik, fekete hajú nő vastag 
selyemsállal fojtogatja.

Leülök, a Madám narancsbőrű melleit szemlélem a tükörből. A 
fodrásznő-puffmutti megszólal:

-  Milyenre parancsolja?
-  Először is hajfestés. Shocking-blondra. Ismeri ezt az árnyala

tot, ugye?
A Madám, sokat sejtetően a váltamra dönti a tőgyeit.
-N á lu n k  ezt úgy hívják: öngyilkosán szőke. A nyírást milyenre 

parancsolja?
-  Legyen dekonstruktív.
- A z  milyen?
-A k k o r  posztmodern. Most világos?
A Madám apró malacszemeivel bűvöl, mint egy drága m obilte

lefont a kirakatban.
-  Világos, kisfiú, világos. Addig is hunyd le a szemed, lazíts, 

hallgasd a zenét.
Én, Oidipusz, a múltban kóborolok, a rég elveszett, szétrohadt 

gyermekkorban, télen, egy távoli síközpontban, az iskolával. A hotel 
ócska, a pincérek lekezelők és szemtelenek, az ételek ehetetlenek, az 
ágyak nyikorognak, a szobákban alig fűtenek. Ilyen szállodákba már 
akkoriban is csak általános iskolás, nem túl gazdag gyerekeket mer
tek elszállásolni. Bent büdös a levegő, mindenki utál, kint farkasor
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dító a hideg, a sípályák meredekek, a drótkötélpályán tériszonyom 
van. Míg a többiek kint szlalomoznak, én az ágyamon meredező 
büszkeségemmel játszadozom, aztán a boltban vásárolt ócska vörös
bortól berúgok. A többiek még jobban utálnak. Akkor megjátszom, 
hogy bedrogoztam, mire évekre kiközösítenek. Á, szar.

A hajszárítás zökkent ki.
A Madám rám adja a kabátot, fizetni akarok.

Nem, pénzt nem fogadunk el.
- Hát akkor?
-  Vért. Egy keveset. A nyakából.
Félrebillentem a fejem, a főnökasszony beleharap, és bugybo

rékolva szív.
Egy régi bakelitkorong mellékletén található mondat já r az 

eszemben:
„Jaj de jó  a kedvem, ha kifolyik a nedvem.”
A hair-salon előtt mozdulatlanul várakozó bérelhető, yamahás 

kyborg-motortaxis mögé ülök, és a kopaszra borotvált fején lévő 
nyílásba csúsztatom a pénzem.

A kyborg hátrasandít.
- Hová ennyiért?
-  Csak úgy, körbe-körbe a sugárutakon, az utcákon, tereken, hogy 

élvezzem a szél zúgását a dobhártyámon, leheletét a hajamon.
A Yamaha megindul, az egész környék az egyre távolodó, egy

kor otthonos csomóponthoz válik hasonlatossá.
„Szuper ez a szél, ezek az ismert-ismeretlen sugárutak, változó 

vizuális halmazállapotok, üvegkék légtömegek, rajtam, bennem, 
körülöttem.”

*

Bergman Personáját nézem Samsung házimozimon (5 plusz 1 
hangszóró, szolid középminőség). Forróak a mellbimbóim, jéghi
deg az agyam.

Mr. Dalloway megszólal:
-N e m  gondolod, hogy itt az ideje némi auto-destrukciónak?
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Legőzikébb pillantásommal rámeredek:
-  Gondolod?
-  Bizonyos vagyok benne.
-  Hát jó.
A fürdőszobában fogat mosok, a tükörszekrénykéből előveszek 

egy zsilettet, és elolvasom a fogkrémes tubusra nyomtatott szenzá
ciósan jó  akármit.

Bemászok a kádba és -  balkezes lévén -  a jobb alkarom at mar
cangolom, de azért csak gyengéden, vigyázva, hogy ne vágjak túl 
mélyre, mert egyszer már nagyon megjártam.

Elhajítom a pengét.
A vér rózsaszínűre festi a kád vizét.
Mr. Dalloway szavai dübörögnek a fülemben:
„Meghalsz, hazug svéd.”
„De hát én nem is vagyok svéd.”
„Akkor is m eghalsz.”
Egyre erősebb az erekcióm.
Bal kezemmel megmarkolom a férfiasságomat, melynek dim en

zióira mindig büszke voltam, és csak az agyamat tartottam többre, 
meddő szivacsmedálként.

Nem koncentrálok erotikus fantáziákra, csak úgy céltalanul ona- 
nizálok, hisz úgyis mindegy.

Elképesztően szűk, végtelen passzázsokon rohanok, körülöttem 
luxusbutikok, el akarom érni a mozgólépcsőt, mert m indjárt lezár
ják  a nindzsák, és lövöldözni kezdenek a m ega-bevásárlóközpont 
-  korunk egyik székesegyházának -  alsóbb emeletein nézelődő-vá- 
sárló emberszerű karcinómákra.

Ekkor Rotáló Klotild, a transzszexuális robotgésa szélesre tárja 
a fürdőszobaajtót.

-  Hát te mit művelsz? Te ünnepelt?
-  Látod, nem?
A fémfúria optikai kábelekkel átszőtt karjaival kihalász a vízből, 

és katonásan egy székre huppant.
Mr. Dalloway a zsebkésével játszik, pedig ez a pótcselekvés 

nem is tartozik a szerepköréhez.
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R. Klotild rám pillant.
- Ezt m ost nem fogod érezni, de később fájni fog, és napokig 

nem fogod tudni mozgatni a jobb alkarodat.
-  Tudom. Már van tapasztalatom.
A m űgésa damillal szorgalmasan varrogatja a sebeimet, én bal 

kezemmel kuncogva fogdosom szintetikusnak ható melleit, aztán 
szenzoros szemeibe pillantva elmosolyodom, mint aki édességet 
kapott ajándékba, skót whiskyvel megtoldva.

Igen. Azt hiszem, ezt nevezik így: szabadság-hologramok.
Mr. Dalloway elnéz fölöttem:
-N e m . Ez a délután elviselhetetlenül fárasztó egyhangúsága.
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PARACELSUS RÓZSÁJA

A Gyerek. Kilöttyinti a vizet, aztán papucsával beledörgöli a 
szőnyegbe. Körülnéz, pedig már megszokta a látványt, otthonos: 
átlag-gyerekszoba, csak tévé, számítógép és mobiltelefon nélkül. 
M indössze egy hatalmas, egész falat kitöltő, állandóan havazó kép
ernyő teszi atipikussá.

Fogalma sincs róla, miért hozták ide a szülei, azt mondták, az 
osztályfőnöke ajánlotta ezt az intézetet. A szülők azt is hozzátették, 
itt majd jó  lesz, hasonszőrűek közé kerül.

Pedig csupa Down-kóros gyerek az intézmény lakója, és néhány 
mozgássérült.

Azt mondják, ma borjúsült lesz vacsorára, kaporszósszal.
A Gyerek korgó gyomrára nyom ja a tenyerét, majd lejjebb 

csúsztatja.
„Hiába, ez elkerülhetetlen volt. Természetes folyamat.”
Az ajtóban megjelenik Tosca, a kétnemű ápoló, és prof. D. -  akit 

minden gyerek csak Szőrös Klárának hív -  a tanatológus.
Előzőleg besompolyog egy Down-kóros kislány a szobájába, 

kezébe nyom egy megfogható, tapintható, mások számára láthatat
lan virágot.

-  Ez Paracelsus rózsája. Mostantól a tiéd. -  Aztán megsimogatja 
a Gyerek arcát, és sírva kirohan.

Most. Szőrös Klára ráemeli véreres kék szemét:
-  Letusoltál ma? Told le a pizsamanadrágod. Ne szégyenlősködj, 

láttam már ilyet.
Megkerüli a Gyereket, leguggol, szétfeszíti a farpofákat, és bele

feledkezik a Gyerek végbélnyílásának nyalogatásába.
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A bennlakók azt suttogják, látták, hogy a hajkoronája alatt, bal
ról a koponyáján pina tátong, fogak vicsorognak belőle.

Prof. D. fölkel, megtörii a száját.
Na így. Jó kutya.

A Gyerek felhúzza a pizsamanadrágját - itt mindenki pizsamát 
hord napközben is, noha az intézmény nem kórház - ,  aztán Tosca 
óriáskarjaiba veszi, és kicipeli a falakkal közrefogott, de felülről 
nyitott udvarra, ahol éppen buzgón folyik a máglyarakás művelete. 
A kivezényelt gyerekkórus nagyban énekel.

A nem éneklő gyerekek kettesével felsorakoznak.
Két levágott fejet helyeznek el a könyvmáglya előtt, a képre

gények, művészeti tárgyú folyóiratok -  hiába, koravén a fiú - sem 
hiányoznak. Aprófa gyújtásnak, majd sok-sok faszén, a Gyerek a 
halom tetején.

A bennlakók vastag napszemüvegeik mögül keresztbe tett láb
bal, keresztbe font karral, ellenségesen figyelik.

A nap sztárja.
Szőrös Klára ajkai szóra nyílnak. -  Új élet van születőben, bá- 

ránykáim. Új lépcsőfok, transzformáció. -  Az ápolóhoz fordul. -  
Gyújts alá.

Tosca vaskos, tömpe ujjaival megsimogatja a Gyerek haját. -  
Lángolj, lelkem! - suttogja.

A Gyerek kacag.
Mindenki úgy tesz, mintha észre sem venné.
„Ma van a születésnapom.”
Ég a máglya, ég, el ne aludjék. A már megszokott, mesterséges 

világítás után üdítő látvány a lángoló, bűvölő, mágikus tűz.
A Gyerek kacag. Ma volt az első magömlése.
Szinte szüksége volt erre. Elbűvölten tapogatja a kezében szo

rongatott rózsát. Továbbra is kacag.
M agasra csapnak a lángok.
Hiába, némi elektroszmog-kapszula + az agyféltekék kemoterá

piás dialízise és nincs méltatlankodás, fájdalom. Végül már csak az 
izzó faszén parazsa világok

A Down-kóros kislány félénken oldalba löki Toscát.
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-  M eghalok én is?
Tosca tanácstalanul a tanatológusra mered, mire Szőrös Klára 

ingerülten odakiált a szakácsnak:
-  Csakugyan, m ikorra várható az a borjúsült?
A szakács vigyorog.
-  Csak lassan. Nem  szalad el.
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PARTTALANUL

Az aszfalt fáradtolaj- és porrétegébe ágyazódva fekszem, fázva 
és nyirkosán. Arcom duzzadt, szarvaim élesek, trendy and out life- 
fashion in wintertime. Jukio Mishima hajol felém marcona szamu
ráj-mosollyal.

„Szia, paraszt. Látom, félig-meddig kinyírtak, mint egy kutyát.’' 
„Na és?”
„Kussolj, bazzeg, segítek.”
„Faszomat.”
Jukio M. a magasba emeli katanáját, és darabokra szeletel. 

Katherine Mansfield kúszik be a képbe, narancssárgán, mint egy 
villanyrendőr középső reflektorszeme.

„Van szuperragasztóm. Nadragulyából és szex-esszenciából. 
Összeragasztalak, csak egy kicsit másként, kirakójáték-kicsim .” 

M eztelenül fekszem Katherine Mansfield ölében. M ishima dia
dalittasan somolyog.

„A pietá százezredik közhely-kópiája. De ez a világ rendje. Most 
pedig repülj, sólymom, magasabbra, messzebbre! Tiéd az idő kifa
csart inverziója, a lélek tüskéi, a bűnös test mocskosán kristálytiszta 
szomjúhozása. Még találkozunk. Talán Szent Sebestyén kígyókból 
font szobránál, te nyápic, lehetetlen, örök kisfiú.”

Az égbolt szétfoszlott, mint valami agyonmosott zsákvászon, és 
egyszerre két személlyé váltam. Egyikük a Duna alján, betoncipő
ben fekszik M ária Terézia császárnő Ruszalka-lényével hínárhajá
ban, M ária Terézia mellbimbóinak ízével az ajkán, Mária Terézia 
érintésével az ágyékán. Másikuk, zöld pikkelyekkel borítva, úszó
hártyával hosszú, áttetsző ujjai közt, bőrnadrágban, bőrsapkában, 
csizmában, zöld pikkelytestén vas- és acélláncokkal összevissza
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dekorálva, kihívóan várakozik a Péterváradi Vár felfelé vezető lép
csőin, és okád.

Egy félmeztelen, tetovált monstrum lép oda hozzám.
„Mi van, köcsög állat, beszívtál?”
„Kurvaanyád.”
A monstrum erre hangsúlyt vált:
„Helyesen válaszoltál. Nyomd ezt a biztosítékot a szívem be.”
Úgy teszek.
A monstrum apácaruhás nővé változik, csuklyával a fején. Fel

kacag.
„Szia. Galadriel vagyok. Szemed arannyá változtatom. Ingyen 

és bérmentve. Reprezentációs költség, visszaigényelhető áfával.”
Nemesfémmé transzformálódó üvegtest, pupilla, írisz stb.
Piszkosul éget, noha ím, másként, de látoklátoklátok!
Biztosan erre vágytam?
Forrón, lihegve szűkölök: „Szörnyen csíp!”
„Tudom. Majd megszokod. Ez ezzel jár. Olyasmiket fogsz látni 

általuk, amiket senki emberfia nem láthat. Kincs.”
Elgyalogolok Anikóhoz a Heréskert egy távol eső zugába, ahol 

él, és aranyszemeimet az alvó gyereke párnája alá csúsztatom.
A környék kettéhasadva, töredezve szétmállik, ideje volt. Le

ülök az egyik viharvert, rég felújítás után sóvárgó lakótömb elé, és 
elnevetem magam.

„Ez így jó. Minden az enyém, ha képlékeny, áttetsző, birtokolha- 
tatlan formában is. Boldog vagyok.”
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PERSONA

Zöld hajjal, nyakamban WC-lánccal ülök a kedvenc lebujomban, 
és az ásványvizes üvegemmel kommunikálok. Kitűnően beszéli az 
összes európai uniós nyelvet, még ha le is van kaparva a címkéje.

Valamelyik berlini filmszemlén bemutatott celluloid-csíkok lóg
nak a sank fölött, installáció akar lenni, ha igaz.

Nem szorongok, bevettem tizenöt kiló apró, sokszínű cukorkát, 
azonkívül taxival jöttem , taxival megyek, itt meg úgyis mindenki 
félőrült.

-  Sorry, van öngyújtód? A magamét otthon felejtettem.
Vékony, kiálló drótokkal összevissza szurkált arcú farkasember

néz rám, mint egy mézesbödönre, noha pillanatnyilag távolról sem 
érzem magam annak.

Odanyújtom az öngyújtót.
-  Tessék.
A W erwolf dús, barna szőrfurtjeit rázva meginvitál egy kávéra.
-  Vannak szögeim is.
-  Kösz, azt ne.
- Azért gyere.
Helyet foglalok mellette egy csővázas asztalnál.
A drótozott az arcára mutat.
-T u d o d , ilyen szerelésben úgy érzem, megnyerőbb vagyok.
-  Aha.
Valami ismeretlen, drágának tűnő cigarettával kínál.
-T u d o d , baltikumi vagyok.
-  Orosz? Észt?
-  Ha azt mondod, hogy orosz vagyok, akkor orosz vagyok. Ha 

azt mondod, hogy észt, akkor észt.
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Lazán kávézgatunk, whiskyzünk.
Oldottan csicsereg, időnként cipőjével a lábszáramhoz ér, és 

mosolyog.
-  Tudod, szeretek új ismeretségeket kötni. Szeretem a szögeket. 

És ez a kedvenc játékszerem .
Rugós kést vesz elő, játszik vele.
-  Itt egy színes tablettácska. Vedd be, jó  lesz.
Mivel lehúztam két whiskyt is útközben, szemeim zölden vil

lognak.
-  Rakd el azt a szart. És a kést is.
-  Oké, oké, én itt vendég vagyok. Akarsz sétálni?
Időközben turbulencia lépett fel lelkemben. A lelkemben, az

agyamban.
-  Miért ne? De nem ígérek semmit.
Sétálgatunk a sikátorokban, behúz egy kapualjba, szájon csókol, 

a kiálló dróttűktől vérezni kezd az arcom, aztán ellök magától, ke
zében a rugós kés.

-  Játsszunk egyet?
Belemarkolok a sliccébe, kigombolom, aztán letolom a nadrágo

mat, és sziszegni kezdek.
-  Basszál! Basszál seggbe! Most rögtön! Most!
Durva hús, testnedvek, hullaarc. A lerobbant környék forró, zakato

ló bűnné csomósodik össze, az égbolt csorogni kezd, mint az undor.
Begombolom a nadrágom, és hátra se nézve elindulok. Elkapja 

a vállam. Lerázom, és a tűkkel összevissza lyuggatott arcába bá
mulok.

-N e m  vagy sem orosz, sem észt. És ha legközelebb látsz, gyor
sított iramban tűnj el a környékről. Nekem is van rugós késem. És 
használni is szoktam.

A W erwolf elvigyorodik.
-  Te én vagy és én te.
Vékony drótok nőnek ki az arcomból, és szőrös mellkassal, gyű

lölködve nézek a Holdra.
Ingerülten elindulok, s a véletlen adta magabiztossággal lépem 

át a fekvőrendőröket az úttesten.
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A sarkon hirtelen földbe gyökerezik a lábam, és megtámaszko
dom a kitüremlő, kopott faldíszek egyikében.

Kifolyt agyvelejű, szőrös farkasember hever a járdán, véres-zöld 
hajcsomókkal, arcában hosszú, hegyes tűkkel, W C-lánccal a nya
kában. Egy taxis ütötte el, cserbenhagyásos gázolás, de az is lehet, 
hogy az autó elé vetette magát, kit érdekel.
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RÁDIUMESŐBEN ÁZVA

Telefotóvideó. DVD, TNT, LSD.
Az űrhajó vezérlőpultjánál ülve zabálom a chipset, amikor 

Natasha, a detektor megszólal:
„Mr. Spock, itt az átkelés ideje.”
A fotonradarok ész nélkül forognak a kvarklevesben, az áttetsző, 

epruvetta alakú medence védelmébe húzódva. Nem működik, de 
azért megnyomom a törlés feliratú gombot.

„Ellenőrizd a vérképét. Megeshet, hogy nincs vércsoportja. 
Ahogy agyhullámai sem.”

Eurolab-tabletta, biotin, niacin. Bétablokkoló tudatmódosító, 
nyúltagy-reaktorok fennsíkjaira telepítve.

„M ost!”
Belezuhanok a monitorok egyikébe: fényreklám-mosta, rádium 

esős sikátor, műragadozókkal, alumínium szemeteskonténerekkel, 
melyek felborogatva szomorkodnak a digitalizált rettegésben. Szí
vemben harántcsíkos OLED-tűzzel ácsorogva ázok egy hatalmas, 
fémesen csillogó esernyő alatt, és sírok. Kezemben ragasztószalag
gal összekötözött csecsemő.

„Hogyan lehet belehalni a szintetikus ritmusokba? A vágykép
zett, kapszulázott szomjúhozásba? Hogyan lehet valaki zsúfolásig 
egyedül az űrsikló ablaküvegéhez nyomva áttetsző arcát, am ely re
pedezett és hálószerű, mint a szikesek PVC-földje? Hogyan lehet 
belehalni az esőbe?”

A Coca-Cola-reklámok alatt.
Az acél-üveg liftajtók előtt.
Az egyforma, romboid alakú, üres beton-virágtartók között.
A felhőkarcolók, tojáshéjhangárok tömkelegében.
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Smaragdacél szívvel, a rádiólokátorok érzékelő mezejében, 
egyedül.

Az űrhajó folyosóin futok, bal, jobb, fel, le, hátra, előre, ki, be, 
oda-vissza. A hő-, zaj- és mozgásérzékelők bolondul zsibonganak, 
hiszen élet töltődik le a re-materializáló berendezésben, élet, éhesen.

Szirének kúsznak körbe, felrepedt szkafanderben, szerelmesen. A 
teleportáló-berendezésen állva fejhallgató tapad szilícium-füleimre.

„Mr. Spock, itt az átkelés ideje.”
A vérplazmám megfelelő. Az alvás REM-fázisai úgyszintén. Az 

ellenkező irányba futok.
A biochip...
Szintetikus Szindbád vagyok, nem vagyok, inkább csak a 

Doppelgángerem. Homloka közepén mágneses mező, személyisé
ge gyárilag szabványosított, lélekszoftvere tetszés szerint lecserél
hető, mint bárkié.

„Mr. Spock, mi interaktív hálózattal rendelkezünk.”
Az álgránit padlóburkolathoz tapad erezett cipőtalpam, és nyü

szítek. A frottíroltáron, papírrózsák közé ékelve, ugyanaz a ragasz
tószalaggal rögzített csecsemő. A kiónom, mentolbeton lelkülettel.

„M ost!”
Belezuhanok a sztratoszférába. Mr. Spockként, reciklálható lin- 

zersütemény-szürkeállományom a sötét anyag k. u. k.-birodalmá
ban tévelyeg; álmatag tejútrendszerekben, kettős naprendszerek
ben, törékenyen, mint valami ostoba, kristályüveg kibermonstrum.

Cápabőröm akár a Ganymede Szaturnusz-hold felszíne.
Hátradőlök a fotelben, és megkísérlem lecsatolni magam a há

lózatról.
Nem működik, de azért ráklikkelek a print ikonra. Angyalok 

pozitronszárnyakon. Zuhanás lefelé, aztán belegépfegyverezek a 
semmibe. Légörvény-űnnérték, sztiropor-szendvics, konzolháló, ben
ne Doppelgángerem, a szintetikus Szindbád.

Caravaggio-testén, akár a holdkráterek szemcsés felületén, mik- 
rorobotok kószálnak.

A tájban mentolbeton falak, cementhalmok.
Nincs vércsoportom. Ahogy agyhullámaim sincsenek.
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Az intelligens folyó zubog, csörgedez.
Orhan Pamuk hajol fölém.
„Akárhová mégy, Malcolm Dead maradsz. Tóni M orrisonnak 

igaza volt.”
Tudom, ha behódolok a levegőnek, fel tudok szállni rá.
„M ost!”
Tapadókorongokkal a fejemen ugrok a bizonytalanba, én, a repü

lő Törless-nigger, agyhullámmentesen is a megváltásra váró, oltáron 
heverő csecsemő, tekintetének elektromos kisüléseire gondolva. 

Biotechnológiával létrejött, szeplőtelenül fogant, sugárzó csöppség. 
Mentolos rádiumesőben ázva.
Az ilyesmit szeretni is lehet, mint az iszonyt.
Ugorj, M alcolm Dead.
Csodálatos.
Egyszerűen csodálatos.
Ha behódolsz a levegőnek, fel tudsz szállni rá.
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RELAX

A tenyérbe fúródó szög. Csak fokozatosan. Langsam, aber sicher. 
Vicsor. A diktafon szerelmesen okádja vissza a felvett szöveget. A 
poshadt bűz beszivárog a konyhából. Elrohadt egy halom zabálni- 
való. Rohanás. Zihálás. Véres kéz, vazzeg. Baszógép, ordítógép, 
húspép, pép. A kádban lebegő test. Piros víz, még ezt sem tudod 
normálisan végigcsinálni. A szomszéd udvarában a garázs bővíté
sekor csontvázat találtak. A fele alatta maradt, vazzeg. Avar kori, 
tegnapelőtti, tegnapi. A bűz a konyhában. A por, ahogy kavarog a 
lehúzott redőny rései közötti fény rácsozatban. A járókelők mellka
sába mártott kés. Rohanás. Zihálás. Véres kéz, vazzeg. Borotvált 
fej, hónalj, fanszőrzet. Nem chatelni, skype-olni, azért sem. Élőben. 
Egyenes adás. Nem is az emberrel történik, mégis történik. Lapoc
kacsók. Nyakcsigolya roppan. Rohanás. Nincs miért. A tetoválásba 
harapva. A tetoválásba fúródó szög. Véres kéz, vazzeg. A konyha
kés, amint a lágy sző veteket csókolja. Az utcán valaki megint szét
verte a világítást. Vicsor. Add ide azt a spray-t. Disztrojozni kell, 
disztrojozni, gyilkosok. Márványhomlok, hullaarc. A tetoválásba 
harapva. Kurvajó derma, mondtam. Ha a sebre tapasztod, azt hiszed, 
álmodsz. Roppanó nyakcsigolya. A sebre tapadó ajkak. Vazzeg, 
megint bekapcsolódott a nyomtató, csak úgy köpi magából a papírt. 
Dermát a sebre, akkor azt hiszed, álmodsz. Lihegés. Nyirkos bőr 
tapad a kiásott csontvázhoz. Baszógép, ordítógép, húspép, pép. Vér 
a szétszóródott A4-eseken. Csókold. Harapd. Vér és ólom. Nem is 
ólom, lézeres a printer. A kés. Biztosra kell menni. A szétrohadt 
zabálnivaló poshadt bűze. A tenyérbe fúródó szög. Hideg veríték a 
kiásott, vicsorgó koponyán. A tiéd. A fele, az alatta maradt. Nincs 
miért. A diktafon szerelmesen okádja vissza a felvett szöveget, a
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nyomtató csak úgy köpi magából a papírt. Csókold. Harapd. A vé
res vízben lebegő papír. A kádban lebegő test. Még ezt sem tudod 
rendesen végigcsinálni. Nincs miért. A tenyérbe fúródó szög. Csak 
fokozatosan. Csókold. Harapd. A tiéd. Nincs miért. M ár nem-miért 
sincs. Zéró. Szakrális szám. Köztes holtsáv. Kiradírozott terület, se- 
meddig a szem ellát. Igen, ez lehet az.
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RETROGRÁD TÖRTÉNET

Lila egyenruhában a Tébollyal sakkozom. Gregor Samsa a XIX. 
századi faragott szalonasztalkánál ülve hörpöli az időutazásos 
bózát, amit már rég nem kapni mifelénk.

A Téboly a sakktábláról leüti Gertrudist, a Királynőmet.
Véged van, sziszegi fenyegetően.
M etallik zakóm zsebéből (kurva drága volt, de legalább tartós) 

előkapom műanyag vízipisztolyomat.
M aradjunk inkább az ellenőrzött káosznál, amiből még bármi 

lehet, mondom.
A Téboly szemei felcsillannak.
így szeretlek. Oké, főnök.
Az aprócska, zsúfolt szoba átalakul időkapszula-szerelőcsarnok- 

ká, mi pedig, mivel alakváltó árnyak vagyunk, lágyan modifikáló- 
dunk retrográd programnyelvtől homályosan, szilikonból, fém- és 
m űanyag ötvözetekből, aktív szénből, intelligens betonból, mű
bioritmusokból, héliumból, alumíniumból, ragasztószalagból, izzó 
meteoritszívből teremtve az Idő, a Nagy Kaszás, a Csillagszemű 
Demiurgosz által.

Digitalizált telkemmel érzékelem, amint összeszerelnek, mint 
egy Citroent, szép, plasztikus szemeim kígyóinak, mint egy mozgó 
fényreklám, állandóan változva. Gyöngéd, diszkrét robotok építe
nek belőlem személyiséget, testet, szomjúhozást és magányt.

Cserélhető papírtasak-tiidejű, mágnesszalagos Kassák vagyok, 
az androgtin Alumíniumajkú.

Én. Vagyok.
Várlak.
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Steril gőzzel letisztogatják műlényemről a port, a mikroorganizmu
sokat, csak a szerelem marad, kábelekkel keresztiil-kasul szabdalva.

Gyere, kívánlak.
Gyere, régóta szeretnélek megérinteni.
Hi-tech műbolygóm.
A billentyűzetemen a te kódodat sóhajtom, szintetikus kezeim 

rajtad.
Holdkráter-randevúra várva számítógépek kreálta, gyönyörű 

blue-ray naplementében.
Érintésed, mintha a glicerines gyógy-gél áttetsző remegése lenne.
Szigetelőszalag-ajkaimmal csókolnám műhajad.
Antianyag-könnyekkel öntözném halott molekulák csókjában 

fogant tested a steril üvegpadlón, csupasz drótokkal ölelve, laptop
vágyakkal, ott, ahol nincs szégyen, sem oda-vissza tekerhető, ismé
telten lejátszható, másolható, bűnös szomorúság.

A szerelőcsarnokban felegyenesedik az egyik munkapadról régi 
sakkpartnerem, a Téboly és piros, androgün Björk-Swedenborgként 
lassú, kibermechanikus robot léptekkel megindul felém a hajnalpír
ként sugárzó szolárium-fényben.

Kinyújtja a kezét, szép, plasztikus szemei sóvárak. Fémes han
gon, elfúltan szól hozzám.

Gyere, vágyom rád.
Jöjj már, már nem vagyok a Téboly, hanem a káoszelm élet kap

szulázott agyú, kedves lénye.
Azt mondja, kíván.
Némán szemléljük egymást.
Szeretlek, mondja.
Én is, mondom, konnektorokba kötött hangszálaimat recsegtetve.
Csöndben érintjük egymást, távolba kígyózó kábelkötegekhez, 

áramkörökhöz kapcsolódva, hangtalanul és boldogan, miközben las
san kihuny a világítás fölöttünk, alattunk, a kozmosz összes fenyőil
latú fertőtlenítővel körbefújt, csodálatosan aszeptikus bugyrában.

158



RETRO-PARTISANISCHES 
NEUSATZ-MÄRCHEN 
(TEDDYBÄR REMIX)

„  Dolazim odmah. Godo ”
(Ismeretlen eredetű graffiti egy vukovári romon a vá

ros bombázása és lövetése idejéből)

„ Miért gondoljuk, hogy a semmi egy valami? A semmi 
akármi lehet. Csak a létező világ építkezik véges számú 
elemekből; a nemlétezés lehetőségei végtelenek. Tudatunk 
előtt zárva van ez a végtelenség, de nem hermetikusan, 
mert »álmok jőnek« belőle és benne. Ezek szerint van ott 
valami. Ha a semmi létezik, akkor ez valaminek a létfor
mája, valamilyenforma létezés. És mi van, ha a semmiben 
semmi sincs? Ha még a semmi sem létezik: az a hiány hi
ánya, vagyis önmagával túltelítettsége. Ahol nincs semmi 
sem, ott minden lehet. Ott van minden, ami nincs. ”

(Géher István: Shakespeare-olvasókönyv)

Csilla-O. a Forradalom sugárút egyik lerobbant villája előtt várt. 
A sáros aszfalton Oli-W-Ára-Z-14 hentergett, szemeiből az aktív 
ion-elemek repedezetten meredtek a semmibe. Ervin-242 izzadt 
homlokát beletörölte a fasiszta grafifitikkel telefirkált falba. Tudta, 
az izzadsággyöngyök nem tűnnek el, csak vékony, sós mocsokfilm
mé transzformálódnak az arcán, de azért jólesett lehajítani az akna
vetőjét a habzó szájú Oli-W-Ára-Z-14 mellé, majd lehajolva hozzá 
kigombolta a nő katonaingét, és elkezdte szopni az egyik mellét. 
Fáradt volt, az előbb lőtt főbe két ismeretlen járókelőt a Dusán cár 
utcai buszmegállóban. A trafikosnő csak gépiesen vihogott, mint 
akit felhúztak.

Csilla-O. beletúrt retrofrizurájába.
-  Te semmit nem értesz.
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Ekkor kivágódott egy zsalugáteres ablak a ház első emeletén.
-  Szemét drogosok, kihívom a rendőrséget!
Csilla-O. óriási, azúr pillangószárnyain felrepült az ablakhoz, és 

szájfényezett ajkai közül kivillantotta acélfogait.
-  Maga ugye nyugdíjas?
A bibircsókos néni irgalmatlanul büdös leheletet árasztva riká

csolta.
- T i . . .  ti... mi felépítettük nektek ezt az...
Csilla-O. közbevágott.
-M it?
A néni egy pillanatra elbambult, majd lesütötte a szemét.
-  ...országot.
Csilla-O. arcvonásai megkeményedtek.
-  Szégyellje magát. Persze most már semmit sem ért.
A bibircsókos újabb bűzfelhőt eregetve, leszegett fejjel válaszolt.
-N e m . M ár valóban, valóban, valóban nem.
Csilla-O.-nak átcikázott az agyán, hogy megkérdezze, az uno

kája -  függetlenül attól, kicsoda-micsoda -  önként ment-e valame
lyik frontra, besorozták, vagy emigrált, de az öregasszony annyira 
magába roskadtan állt előtte az ablakban, hogy Csilla-O. maga sem 
értette miért, belecsókolt a lehajtott fej ősz kontyába. M ár érezte, 
sütnek a szárnyai. Valahol gépfegyverropogás hallatszott, unatkoz
nak, gondolta Csilla-O., és zuhanórepülésbe kezdett.

Oli-W -Ára-Z-14 időközben felszívódott, mintha néhány perccel 
azelőtt ott sem lett volna, csak a hányadéknyomok és a fluoreszcens 
krétával az aszfalton világító körvonalai jelezték: valaki az előbb 
még itt hevert.

„M ázlista” -  morfondírozott Csilla-O., és ökölbe szorult a keze. 
Ervin-242-vel a városháza felé tartva (Bach vonósnégyes-koncert 
s a többi) felrugdosták a szemeteskonténereket, és Csilla-O. egy 
kilyukadt, félig üres fáradtolajos műanyag kannát halászott elő a 
kacatokból.

Miközben magához szorította, úgy érezte, hirtelen átlényegül. 
Megszokott kék szemei topázokká váltak, teste mívesen megmun
kált lélegző márványszobor. Átölelte a másfél literes kiszerelésű-
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kannát, Ervin-242-höz lépett, és magasan kettejük feje fölé tartva 
csorgatni kezdte a folyadékot.

-  Mi van, Csilla-O.?
Csilla-O. szinte önkívületben seppegte.
-N e m  látod? Könnyek...
M ocskosán, izzadtan ültek be a városháza dísztermébe a többi 

Lükantróp közé.
Ervin-242 az aknavetőt az ölében tartva merengett. A géppuskát 

már elhajította, hisz majdnem teljesen ingyen ju to tt hozzá. Alig ál
cázva a csempészett sajt és az ugyancsak csempészett toalettpapír 
közt árulják, szinte bárhol és bármikor szerezhet újat, olcsóbb, mint 
egy fél tornacipő, annak is a hamisítottjából. Az aknavető, amely 
az ölébe simult, azonban olyannak tűnt, mint egy szép, egzotikus 
óriásvirág, amely legszívesebben spermát lövellne minden irányba. 
Ervin gondolatban a pódiumra lövellt ezzel a fallosz-virággal, vér, 
belek, ondó és a csodálatos ragadozó trópusi növények illata a lépre 
csalható, mindig éhes darazsak zümmögésével vegyülve, beteges 
üvegházi fülledtségbe fojtódva...

A józanul, kimérten, precízen, mégis harmonikusan áradó ze- 
nezuhatag visszalökte a jelenbe. M egsimogatta az aknavetőt, és 
m osolyogva a puhára borotvált, éhes darazsak lepte áldozati trónra 
gondolt.

„B ach... Sokkal szebb fúvósokra áttranszponálva. Sokkal, sok
kal szebb.”

*

W.-Bluetooth, Ervin-242, Miron-Nexus-6 az Újvidéki Szín
ház klubjában. Bajszosán, tetováltan, fekete bőrcuccokban röhög
nek, markukban, nadrágjukban füstölgő Magnumok á la Tóm from 
Finland. Csilla-O. a pultnak dőlve a melleit paskolja, Oli-W-Ára-Z-14 
a nagyteremben lángszóróval alapozza a hangulatot. Előzőleg autó- 
lakk-spray-vel felfirkálták a bejáratra: ILTEATRO OCCUPATO.

A színházzal szembeni autóparkolóban boszorkányokat törnek 
kerékbe.
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Üdvrivalgás, taps, hangos ováció.
M iron-Nexus-6 kirohan a Njegos utcába, és minden járókelőbe 

belelő. Szemhéja gyöngyházfényűen csillan.
Csilla-O. a Katolikus porta szökőkútja előtt. Összeláncolva szu

szog, szemei törött ablaknyílások. Egy ismeretlen hozzálép, azt 
kérdi: Segíthetek? Csilla-O. kibújik a láncokból, és egy ottragadt 
terméskővel ütni kezdi.

- Ne-nézz-így-rám-utállak!
W.-Bluetooth és Ervin-242 meztelen, szőrös mellkassal a Mű

velődési Központ előtt ácsorogva szemlélik a fejleményeket. A 
központ üvegablakain át belátni a Kis Képzőművészeti Szalon tár
latára. C-Printeken megbilincselt halottakat csizmával rugdosó ka
tonák, felemelt kezek, esdeklő tekintetek full colorban.

M iron-Nexus-6 a szemközti pizzériában Bourbon Rosét szür- 
csöl Oli-W -Ára-Z-14 szájából, fekete ajakrúzsa elmaszatolódik, 
mellbimbói ma különösen érzékenyek.

W.-Bluetooth okádva kerozint lövell a díszes betonkockákra, 
majd Ervin-242-höz fordul.

- A  Palicsi Szörny ma ismét felébredt. Érzem lassú, feltartóztat
hatatlan közeledtét.

Két fekete telihold úszik át lassan az égbolton. Ervin-242 le
hunyja a szemét. Hallja a marhavagonokba zártak szerelvényeinek 
zakatolását. Valaki Verdi-áriát énekel, mellette egy pantom imm ű
vész teátrális mozdulatokkal döfköd egy halat. A távolban tapsvihar. 
Aztán már csak Csilla-O. tompa ütései hallatszanak, W.-Bluetooth 
lihegésével vegyülve.

Csilla-O. körültekintően jár el. Addig üti az ismeretlent, míg 
meg nem fájdul a keze.

*

Verőfényes falusi udvar, makulátlanra meszelt takaros, nádfede- 
les otthonnal a háttérben. Az őzikeszemű, fejkendős, rakott szok
nyás Juli néni, am int magot szór a kendermagos tyúkoknak.
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A kam era körbepásztázza a szénaboglyát, a kukoricagórét, a 
pulykákat, kacsákat, a féltő gonddal ápolt virágoskertet.

Közelkép: Juli néni ráncos, de dolgos keze, majd derűs öregsé
get sugárzó arca.

Tisztaszoba-enteriőr. Juli néni egy sámlin ül, amit csak sejteni 
lehet, a népviselet-zuhatag ugyanis eltakarja. Körülötte néhány csil
logó szemű szőke és aranybarna gyerek figyeli áhítattal.

A gyerekek arra kérik, meséljen. Juli néni, fekete cicájával az ölé
ben, némi szabódás után kötélnek áll, majd merengve, akcamétosan, 
tájszólásban belekezd. A gyerekek valósággal csüggnek ajkain.

-  Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy aranyhajú királylány. 
Annyira szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Nem is 
akadt kérője. Az aranyhajú királylány őszülni kezdett, ráncok ba
rázdálták valaha szeplőtlen arcát, a hasa, a mellei megereszkedtek, 
a szíve pedig a keserűségtől egyre sötétebbé és gonoszabbá vált. 
Mint nekem, például m ost...

Juli néni tekintete hirtelen rideggé és metszővé válik, rakott 
szoknyája alól előkapja a mordályát, és lövöldözni kezd a gyere
kekre. M ár mindannyian vértócsában hevernek, amit a kamerák 
több szemszögből is hosszan pásztáznak, de egyikük kéken lángol
ni kezd, felemelkedik, és azt sziszegi a néni felé:

-- Holló vájja ki a szemed, boszorka!
És valóban, hirtelen előtűnik egy lángoló kék fantomholló, és 

kikaparja a mesemondó szemeit.
Közelkép: A néni jajgat, átkokat szór.
Vágás: A kék lánggal borított fiú odalép az almáriumhoz, majd 

széttör egy pálinkásüveget a néni-boszorkány fején, és végigszánt 
vele az öregasszony arcán, ezt követően pedig fölemeli a rakott 
szoknyáját, és egy fekete, recés dildót nyom fel a kivájt szemű, 
baljósán morgó folk-nagyi ánuszába. A mesemondó hirtelen fekete 
varjúvá válik, csapkod, fenyegetően károg, vijjog. A népviseletbe 
öltözött fiúcska belelő a mordállyal, mire a varjú zuhanni kezd.

Közelkép: A fiúcska összeszorított fogai közt késsel.
Elmegy a kép, a képernyő rózsaszínűvé válik, számítógépes 

gyermekdalocska szól, majd: Jelenet a stúdióból.
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Csilla-O. félmeztelenül, festett zúzódásokkal, egy háromméteres 
rózsaszínű plüssmackó, egy népviseletbe öltözött copfos kislány és 
két bajszos, kokárdás, szuronyt markoló mutáns között a mikrofont 
maga elé tartva elővillantja fogpasztamosolyát.

-  Kedves gyerekek, ha kíváncsiak vagytok, hogy Juli néni, a so- 
rozatgyilkos-boszorkánymesefa ezúttal tényleg elpusztult-e, vagy to
vábbra is folytatja sötét üzelmeit, és ha szeretitek a vért -  újabb mosoly 
-  mint jómagam, ne feledjétek: találkozzunk ugyanezen a csatornán, a 
mi csatornánkon, egy hét múlva, ugyanebben az időben!

*

Piros háttér ógörög büsztökkel, műpálmákkal, m ű-pókhálók
kal, kísértetiesen lebegő függönyökkel, füstölgő fáklyákkal. Elő
ször Csilla-O. lebeg a magasban kifeszítve. Pin-up testét egzotikus 
ábrák ékesítik. Szájában, hüvelyében, végbélnyílásában szintúgy 
a magasból lógó huzalokkal ellátott többfunkciós vibrátorok, sze
mei körül műkönnyekkel kreált szétfolyó sm ink,jobb mellbimbóját 
egy szintén lecsüngő kábeles fémtüske-gömb ingerli. M ellette Er- 
vin-242 épp a forradásokkal teli alkarjainak történetét meséli. Azt 
mondja, általában nem is tudja, miért szokása, de néha rá szokott 
jönni, van, hogy össze kell varratni és infúziót is kap utána, van, 
hogy csak egyszerűen betekeri egy csomag WC-papírral. Nem tud 
rá magyarázatot adni. Talán a zene, egy színházi előadás, film, egy 
elkapott pillantás váltja ki nála ezt a marhaságot, néha csak az, ha 
nem süt be a nap, elmegy a gáz, vagy túl monotonul duruzsol a hű
tőszekrénye. Kár szót vesztegetni erre. Jön-megy, kész.

Aztán W.-Bluetooth beszél a facebookos barátairól, pl. egy Sáo 
Pauló-i extrém sportokat űző titkárnőről, aki mindig arról számol 
be, hogy meg kell látogatnia, muszáj látnia azt a várost. Dugig van 
különös klubokkal, pl. egy karaokebárt említ, ahol hétvégén csak 
Military- és Szadomazo-cuccokban engedik be az embert, majd át
tér egy finn alakra, aki állandóan azt írogatta, minden vágya, hogy 
Tampere utcáin ölje az embereket, mire végül W.-Bluetooth egyszer 
megírta neki, nincs p rob lém ajö jjön  ide, elintézi, hogy egyenesen
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valamelyik frontra küldjék, ott még szemeket is szedegethet, ameny- 
nyit csak jólesik. A finn szivar másnap egy rövid mailben válaszolt, 
mivel W.-Bluetooth utált chatelni, hogy igen, igen, de ott ő meg is 
halhat, és nem jelentkezett többé. Később egy angol transzszexuálist 
hoz szóba, aki W.-Bluetoothtól lógót vagy monogramot kért az új 
szoknyájára, amit meg is kapott. El is küldte a fotót, amelyen W.- 
Bluetooth lógója és monogramja is látszik, és azt is megírta, ismeri 
a finnt, az apjának Kínában egy rakás gyára van, unatkozik, neki 
pedig azt tanácsolja, legyen pesszimista. Ezután Oli-W-Ára-Z-14 
Buddhaként ül egy tévével szemben, mint egy Nam June Paik- 
alkotás, de a teste műanyagból van, az arca fémcsápokkal kimozdul 
a helyéből, mire a tévéből egy szájrúzst markoló robotkar nyúlik 
ki, és kifesti az ajkait, Oli-W-Ára-Z-14 pedig vakon bámul a fekete 
résekből, melyek talán a szemei lennének, aztán eldől, és szilánkok
ra törik, piros folyadékban heverve. Néha meg-megrándulnak vak 
szemrései, mintha még élne. Utána Miron-Nexus-6 magyarázza, 
hogyan lehet taoista módszerrel valóban meghosszabbítani a fér
fiasságot, majd arról beszél, hogy nagyon kevés vágya van már, 
szeretne például krómfogakat, az érrendszerét ugyanis már rég op
tikai kábelekre cserélte fel, és legszívesebben egy óriási, világító, 
rózsaszínű plasztikszívre cserélné le a valódit, hisz az, mint minden 
élő, vagy akár tartósított, de szerves valami, romlandó áru. Ekkor 
ismét feltűnik W.-Bluetooth -  immár kommandós felszerelésben - 
és egy nagy machetével lefejezi Miron-Nexus-6-ot, miközben han
gosan dübörög az Autopsia Palládium című antislágere, és mint egy 
számítógépes játékon, megjelenik a score felirat, alatta számokkal, 
aztán elsötétül az ekrán.

-  Na mit szólsz? -  vetette oda W. Bluetooth farkasmosollyal 
M iron-Nexus-6-nak. -  Egy rakás pénzembe került ez a sok digitális 
szarakodás.

M ironnak eszébe jutott, hogy barátját még soha nem látta nevetni, 
de még kedvesen mosolyogni sem, és azt is jól tudta, W.-Bluetooth 
fecskendővel kezeli a legkülönfélébb közveszélyes paranoiáit, de hát 
van rá pénze, csak pszichiáterhez nem akar egy istenért sem fordul
ni, azt mondja, mind a belügynek dolgoznak. Miron-Nexus-6 ezzel
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ugyan tökéletesen tisztában volt már régóta, de hát mindig minden
hol akad legalább egy rakás besúgó, lehallgatókészülék, videokame
ra, ma meg már nemcsak a leggazdagabb országok kém-műholdjai, 
és még csak nem is a legtávolabbi és legszegényebb országok tit
kosszolgálatai, hanem még egy közepes, amatőr hacker is a világ 
bármely pontjáról bárkinek a személyiségprofilját leellenőrizheti, 
beleértve az összes számítógépes linket, amelyet az illető valaha is 
meglátogatott, a levelezését, a mai 1-1 istáját, az SMS-eit, a telefon- 
beszélgetéseit, a telefonja nevét, de még egy-egy beszélgetést is, ha 
valakinek a zsebében ott lapul stand-by-on egy mobiltelefon, nem 
beszélve a megfigyelt mindenkori tartózkodási helyéről, mozgásá
ról, vagy a bankkártyájáról, ahonnan minden személyi adat leolva
sása amatőr munka, még az is, hogy tavaly ilyenkor hol és milyen 
csokoládét vagy WC-papírt vásárolt. Vagyis már bárki bárkit bár
mikor ellenőrizhet, ha van hozzá gusztusa. Miron-Nexus-6 már rég 
felismerte, hogy az egyetlen lehetséges védekezési mechanizmus, ha 
tudomásul veszi, és egyszerűen szarik rá. W.-Bluetoothra nézett:

-  Őszinte legyek, vagy tapintatos?
-  Tökőszinte.
-  Kevered a dokumentarista formát a fiktívvel és a digitáltan 

manipulálttal. Különben is ezeknek az ötleteknek legalább a felét a 
YouTube-ról koppintottad. És a kameramozgás is pocsék.

W.-Bluetoothnak összeszűkült a szeme.
-A k k o r üss meg. Nagyon.
-  Mások ezért fizetni szoktak.
-T o rz íts  el. Baráti alapon kérem. Pszichoterápia.
Miron-Nexus-6 behúzott neki egyet, mire W.-Bluetooth ezernyi 

bíborcsótánnyá transzformálódott, és szétfutott a feketére meszelt 
Gothic-szobában.

M iron-Nexus-6 bólintott, mielőtt becsukta volna m aga mögött 
az ajtót. Azért még visszaszólt.

-  Ez sokkal jobb, mint a digitális videód. Fejlődj ebben az 
irányban.

Az utcára kilépve fázósan felhajtotta a kabátgallérját, és megállt 
egy pillanatra.
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„Vagy azt akarta, hogy inkább kígyóuborkával erőszakoljam 
meg? Vagy gyújtsam meg öngyújtóval a haját? Nála sose lehet tud
ni. De hát nem lehetek gondolatolvasó.” M egszaporázta lépteit, mi
vel sötétedés után kijárási tilalmat rendeltek el. Nem mintha bárki 
is betartotta volna, de akkor is, nem akart egy rakás zombival talál
kozni egy néptelen utcában.

*

„Totalitárius-elcctro-vámpírparti” lesz estére Ervin-242 utcájá
tól néhány saroknyira, ahová Ervin is hivatalos. Nemrégiben ezek
ben az utcákban még rozzant, századfordulós házakban ücsörgő 
ősöreg, sok nyelven beszélő, bridzselő nénikék poshadtak a rég
múltban lovagló, teniszező, vívó és gerelyhajító, anagrammákban 
szerelmes verseket író, azóta már rég halott férjeikkel, egykori sze
relmeiket siratva, gyerekeik -  hacsak nem voltak retardáltak, ami 
bizony megesett -  általában karácsonykor és húsvétkor küldtek 
nekik egy-egy üdvözlőlapot „nyugatról”, és a szikkadt, rűzsozott 
szájak hablatyolásából -  két korty kávé és a lapjárás közti rövid 
szünetekben -  szinte tapinthatóak voltak a demencia tünetei.

Mára ezekből a házakból -  melyek, ha restaurálták volna őket, 
akár még műemlékként is megállták volna a helyüket - már semmi 
sem maradt. „Üzletemberek” luxusnegyedévé vált az egész kör
nyék. Egyikük fia, aki „szerette a »háoszt« és a művészeket”, rend
szeresen extravagáns partikat rendezett, amelyeken sok más kétes 
figurával együtt ezúttal „Ervin-242 és barátai is szívesen látottak” . A 
házigazda fia a testőröket is elküldte, nem mintha szükség lett volna 
rájuk. A riasztóberendezésektől a kamerákig és a vérebekig minden 
a helyén maradt, és különben sem mert volna senki kéretlenül még 
csöngetni sem, az egész körzetben nagyjából senki senkivel nem 
beszélt, de mindenki mindenkitől tartott, mindenki tudta, egymás
ról jobb nem kérdezősködni, semmit sem észrevenni, senkinek sem 
köszönni. Ervin utcájában is robbantottak már autót, mégsem szólt 
senki. M ellesleg Ervin észre sem vette. Megszokta, hogy időnként 
robbanásoktól, pisztolylövésektől, géppuskasorozatoktól, irgalmat
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lan fékcsikorgásoktól hangos a környék. Tavaly két em bert is meg
öltek a szomszéd utcában -  az egyiknek még a nyelvét is kivágták 
-  az övében pedig, noha mindössze húsz villát számlált -  hárman is 
felakasztották magukat (?), igaz, nyugdíjasok voltak, és már min
denki elfeledte őket, de hát egymásnak sem tudták már a vezetékne
vét, az első (új) szomszéd arcát sem volt már divat m egjegyezni, de 
sokkal könnyebb volt így, egyszerűbb, és főleg biztonságosabb. Ha 
véletlenül valaki mégis a rendőrséget tárcsázta, nagyon ritkán jö t
tek ki, nyilván tudták, jobb, ha kussolnak, akárcsak mindenki más, 
couleur locale, benne van a pakliban.

Az „üzletem ber” fia szétkürtölte, lesz minden, óriási lesz, ve
gyenek fel valami extrát, viselkedjenek úgy, ahogy csak jólesik, 
csak ne álldogáljanak bénán, minél ütődöttebbre veszik a figurát, 
annál jobb.

Ervin-242 már mindenféle partin megfordult, úgyhogy egyálta
lán nem esett nehezére elképzelni az estélyt. Egyedül azon lepődött 
meg, hogy már nem készülődik örömmel. Egyszerűen dögunalmas 
és fárasztó volt számára már ez az egész. Úgy érezte, m intha fölös
leges súlyokat emelgetne, de aztán a tükörbe nézett, és hangosan 
magára kiáltott: Munka, rendelésre!

Hogy a barátai, vagy a többi meghívott mit érezhetett, nem tudta, 
és nem is nagyon érdekelte. Haját előző nap bíborvörösre festette, 
halántékán kiborotváltatott egy keresztet, piercinget rakatott a nyel
vébe, a fűiébe, alsó ajkába és a mellbimbóiba, simára gyantáztatta 
az egész testét, és egy idővel a pórusokból kimosódó piros villámot 
tetováltatott végig az egész mellkasán. Örömmel nyugtázta, hogy a 
huzamosabb ideje űzött fitnesz és a szaunázás megtette a magáét, 
hiszen biztosra vette, basznia kell majd egy csomó em ber előtt, egy 
bekamerázott házban. Az ilyesmi ellen semmi kifogása nem volt, 
noha már kedve sem. Csinált már mindenfélét, és mindig az a jóleső 
érzés töltötte el, amikor levetkőzött, hogy tulajdonképpen nyakig 
be van gombolkozva, sokkal inkább, mint amikor valóban fel van 
öltözve. Közönséges, anonim pornó, amit művel, csak kamerák nél
kül, aminek az égvilágon semmi köze hozzá, és semmi jelentősége 
sincs, fél órán belül már az egészet el is szokta felejteni, baromság,
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csak ne kelljen csókolózni, és ne mondja neki senki, hogy szereti, 
mert akkor nem fog menni, ennyire már ismerte önmagát.

Zöld és fekete szemhéjkrémmel összecsíkozta az arcát, a mell
kasára a tetoválás köré pedig csillám poros zselét kent. A pH-semle- 
ges tusfürdő illatos filmbe burkolta a testét, noha olvasta róla, hogy 
egészségtelen, kiszárad tőle a bőr és felrepedezik, hisz lehetetlen 
teljesen lemosni, azért is marad meg még egy darabig az illata. A 
szoláriumtól viszont következetesen eltekintett, ami miatt mindenki 
hülyének nézte, de ez egyáltalán nem zavarta, inkább legyen rondán 
fehér, mint egy-két év múlva betegesen ráncos, bőrrákkal kombinál
va. Katonabakancsot, katonaalsót vett fel egy rózsaszínű zakóval. 
Nem akart csalódást okozni annak a szerencsétlen fél-analfabéta 
fiúnak, aki azt hiszi, ez maga a nagybetűs művészet. Ervin-242-nek 
már rég nem voltak illúziói saját magával kapcsolatban, de hát mért 
ne hagyja meg neki ezt az örömet?

Ismét a tükörbe nézett.
„Na, azt hiszem, így jó  lesz.”
Aztán még egy szegecselt nyakörvet is a nyakába akasztott, és 

megpróbált úgy tenni, mintha mosolyogna. Nem mintha az ilyen 
estélyeken ez kötelező lett volna, sokan tüntetőén gyűlölködő, nya
fogó, morgó, vagy hullamerev arccal szoktak ilyen bulikon részt 
venni, akár van bennük valamilyen anyag, akár nincs.

Hívott egy taxit. Már nem akart kétutcányit sem gyalogolni ilyen 
szerelésben. Tökéletesen tisztában volt azzal, nemcsak hogy nem 
őszinte az, amit művel, de nem is valami biztonságos. A sofőrnek lát
hatóan nem tetszett, de mikor bemondta azt a bizonyos, egészen köze
li címet, azonnal mézesmázossá vált. A szemében azonban látta, fél.

A parti valóban extra volt.
Már senki sem tudta, hol vannak a frontvonalak, ki melyik ol

dalon áll, ki semleges, bármikor kitörhet egy szociális robbanás, 
puccs, intervenció, offenzíva vagy defenzíva, a körzet telis-tele volt 
illegális börtönökkel, vallatókamrákkal, titkos és félig titkos tábo
rokkal, a legkülönfélébb önkéntes és kényszerkupoldákkal, már 
senki sem tudta, ki a jövendő felszabadító és ki a jövendő meg
szálló, ki kinek gyűjt információkat, a tegnapi hősökből véres kezű
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gyilkosok lettek és fordítva, majd egy csavarintással ismét megfor
dítva, a széles spektrumú gerillák, félkatonai és katonai alakulatok 
le-fel parádéztak az utcákon, már rég nem lehetett őket m egkülön
böztetni még a közlekedési rendőröktől vagy a vasutasoktól, gyak
ran még a középiskolásoktól sem. Mindenki előtt világos volt, hogy 
még nagyobb, sokkal nagyobb baj is lehet. Legtöbbjük nem tudta 
eldönteni, gyilkos-e vagy szabadságharcos, támad vagy védekezik, 
hős, monstrum, áldozat, kollaboráns, lapító, vagy mindez együtt.

A legkülönfélébb drogok és a valóban első osztályú töm énte
len alkohol, valamint a füstölt lazac, a friss eper tejszínhabbal, a 
rokfortos-avokádós, vagy gorgonzolás-orchideás szendvicsek stb. 
és az egész villaenteriőr valóban káprázatosnak tűnt, Ervin-242 
mégis csalódottan ténfergett.

A barátai nem jöttek el, pedig mindenki kapott egy-egy mailt, 
és a töméntelen Dior-, Calvin Klein-, Versace-, Gautier- stb. cuc
cok, még ha szándékosan tépettek, izzadságszagúak, vagy szex- 
shopokból, turkálókból összevásárolt holmikkal és a legképtele
nebb sminkekkel, frizurákkal, tetoválásokkal voltak kombinálva, 
valamint a legdédelgetettebb privát kis perverziók is okénak szá
mítottak, a kitörőén fantasztikus hangulat mögött mégis ugyanaz 
lapult, ami a taxisofőr szemében: félelem. És valami irgalmatlan 
bizonytalanság.

Két külföldi DJ keverte a zenét, és mindenki Porchén, Lam- 
borghinin, Toyota-terepjárón, japán vagy német csodamotoron ér
kezett, itt-ott parkoló taxikat is látni lehetett (hiába, szegény ember 
vízzel főz), mert noha gombamód nőttek ki ultramodern, neonfény
ben úszó városnegyedek a semmiből, éjszaka gyalog közlekedni már 
rég csak a legnaivabbak és persze a rasszista, fasiszta, klerofasiszta, 
piti bűnöző vagy egyszerűen adrenalinnal telt fiatalok közlekedtek, 
persze csoportokba verődve.

Itt, ebben a maffiózó házban azonban biztonság honolt, noha 
persze sosem lehet tudni...

Ervin-242 csöndben kortyolgatta a 100%-os vérnarancslét, ami
kor egy hatvan év körüli, kakastaréjos punkpapa lépett hozzá. A zt 
mondta, próbálja ki az orosz rulettet. O már egy ideje műveli, nincs
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jobb, egyszerűen mennyei, katartikus érzés, mikor a pisztoly hideg 
csövét a lüktető halántékához emeli. Higgye el neki, aki kipróbálja, 
újra és újra megpróbálja, talán van ilyen függőség is, biztos van, de 
mindig, már napokkal előre szinte bizseregve várja a rituálét, nem 
is tudna már anélkül élni, hogy ne érezze, amint a végtelen határán 
egyensúlyoz, a fém érintése és a lőpor szaga csodálatos...

Ervin-242 egy tál tiramisuval kivonult a földszinti folyosó egy 
zugába. Egy jobb napokat is megélt, Paco Rabanne-estélyiben 
pompázó kétnemű odabotorkált hozzá, megkérdezte, igaz-e, amit 
beszélnek róla, hogy lábfetisiszta, és szereti, ha hamutálcának hasz
nálják a testét. Ervin-242, mivel már rég nem drogozott, és -  ha a 
konyakos meggyet és rumos minyont leszámítjuk -  alkoholt sem 
fogyaszthatott már jó  másfél évtizede, rég tudta, nincs értelme bár
kinek bármit is cáfolni, vadabbakat is hallott már magáról, olya
noktól is, akikkel sosem találkozott életében, így bájvigyorral azt 
válaszolta, természetesen igaz, de még jobban szereti mások arcán 
eloltani a cigarettáját, különösen az olyan szépeken, mint példá
ul az őt megszólítóé. Az illető azt mondta, benne van, csak ne az 
arcán, ott ne, és sejtelmesen hozzáfűzte, más huncutságokról is 
lehet szó. Ervin-242 viszont kitartott amellett, hogy kizárólag az 
arc plusz csikk kombinációban érdekelt, de még nagyobb örömet 
okozna neki, ha ezen túlmenően a székletével is bekenheti. A ru
haköltemény tulajdonosa erre mérgesen elhúzott mellette, csak egy 
illat foszlányt hagyva maga után.

„H m ... Kenzo-illat. Stílusa, az van.”
Az úszómedence körül az egyik csoportosulásban egy Hosz- 

szúharisnyás Pippinek álcázott, szociális szemüveget viselő lány 
épp Heideggert elemzett, párhuzamba vonva Ernst Jünger és Knut 
Hamsun szenzibilitásával, miközben a mellette álló fintorogva 
minduntalan közbevágott: „Passé” meg „Ez nem Zeitgeist” és olyas
miket, hogy: „És a dekonstrukció, de már friss, neokonceptualista 
prizmán át szemlélve?”

Egy kigyúrt, vigyorgó, leokádott fiú egészen Ervin-242 arcába 
mászva valami tökismeretlen, de európai nyelven nyomta a sódert. 
Ervin-242 hiába próbálkozott a pidgin Englishsel, vagy megpróbálta
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feleleveníteni az emlékezetéből német tudásának morzsáit, nem sok 
sikerrel. Szerencsére egy távol-keletinek látszó nő elráncigálta az is
meretlentől, azt kérdezgetve, szereti-e az észak-európai művészfilme
ket. Ervin-242 azt mondta, nagyon szereti, miközben a távolból a le
hányt külföldi fiú már angolul ordibálta utánuk: „I know, the Firstbom 
ist dead, I know!” Ervin-242 épp boncolgatni kezdte, hogy egy csomó 
új északi filmet látott, különösen az izlandiak ragadták meg a hangvé
telükkel, de sajnos pillanatnyilag csak a finn Kaurismáki neve ugrik 
be neki, egyszerűen nem jut most hirtelenjében eszébe más karizma
tikus filmrendező, csak egy halom alkotás, Lars von Trier, Bergman 
és a többiek már rég klasszikusok, a kortárs zeneszerzők közül is csak 
az észt Arvo Párt rémlik fel, noha már ő is rég klasszikus. Erre a tá
vol-keleti nő szó nélkül faképnél hagyta. Ervin-242 kényelmesen el
terpeszkedett egy IKEA-bőrfotelben, és Davidoff Light cigarettájával 
szisztematikusan lyukakat égetett a támla bőrhuzatába.

Egy beőszített tini imbolygott oda hozzá.
- T e  biztos falusi vagy, hogy ennyire unatkozol.
Ervin-242 kapásból válaszolt.
-  Igen. Épp most löttyintettem moslékot a gyesznyóknak, meg

dugtam az istállóban az összes lovat és tehenet, megfürödtem a vá
lyúban, körbecsárdásoztam az udvart, feltrancsíroztam a szomszéd 
nénit, és most te következel.

A lány visítani kezdett a nevetéstől.
-  Hazudsz. A te kezedben a büdös életben még egy törlőrongy 

sem volt.
-  Miért? A tiédben volt?
A tini egy oktávval magasabban kezdett visítani.
-  Állat! Annyi cselédünk van, hogy minduntalan összetévesz

tem őket. Tudod, ki az én papám? Ha akarom, az egész rokonságod 
betonba kerül, veled együtt.

Ervin-242 agyában kigyulladt a ,jó  lesz vigyázni” piros lámpá
ja , de hála a nyugtátoknak, lazítóknak, antidepresszánsoknak, m e
lyeket jócskán magába tömött, cool maradt.

-  Az lehet, de biztosíthatlak, hogy cserében megőrül az egész 
családod. Régóta tanulmányozom a brazil, kubai, haiti, louisianai,
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New Orleans-i szinkretista vallásokat. Olyan rontást küldhetek rá
tok, ha akarok, hogy veled együtt apuci és az összes testőr, de még a 
dédid is önként fogja magát betonba temettetni, csakhogy nyugtuk 
legyen, de nem lesz. Még a túlvilágon is üldözni foglak benneteket. 
Kollektív.

A lány tovább vihogott.
- Fekete mágus, mi?

Nem. Kinek rontás, kinek remény.
A tinédzser egy újabb „bélyeget” helyezett a nyelvére. Mire el

olvadt, ismét felvidult.
-  Végre egy szimpatikus alak e között a sok löttyedt bunkó kö

zött. Honnan jöttél?
Ervin-242 agyában kialudt a piros lámpa. M ár tudta, a lány hol

napra nemhogy rá, semmire sem fog emlékezni.
A Kripton bolygóról. Tudod, ott van a Champs-Elysées. Meg 

az Ermitázs.
A tini arca eltorzult.
-  Mi van? Mit akarsz?
- T e  mit akarsz?
A lány Bloody Mary-vel gyorsan lenyelt egy kék pirulát, és el- 

bambult. M ár valóban nem tudta, mit akart, ha egyáltalán bármit 
is akart. Élő, vegyileg felturbózott, beőszített szilikon Barbie-ként 
bámult valahová, talán befelé.

„Csak talál-e ott még valamit?” -  morfondírozott Ervin-242. 
Felkászálódott a fotelból, és megállt az egyik svédasztalnál.

A zene, a kristálypoharak koccanásának zaja, a csevegés-zűrza
var váratlanul elnémult, mintha elvágták volna.

Gerillák törtek be a villába. Egyikük hosszú monológba fogott 
a társadalom vérszopóiról és azok poltronjairól. Látszott, született 
hordószónok, majd szavainak nyomatékot adva, elvágta az egyik 
DJ torkát.

Sikoltozás, fedezékkeresés. A gerillák válogatás nélkül lövöl
döznek mindenkire.

Lőporfűstös csönd.



Egyszer csak az egyik svédasztal alól kinyúlt egy kéz, és matatni 
kezdett az ételek közt, majd megmarkolva egy szelet gépsonkát, 
eltűnt az abrosz mögött.

Az egyik álarcos lerántotta az egész terítéket.
Ervin-242, szájában a sonkával, kifejezéstelenül bámult a gép

puskacsőbe.

*

Már századik napja egyfolytában esett az eső. Ervin-242 mé
csest gyújtott Kafka és Mishima fotói előtt, hisz halottak napja van 
állandó jelleggel. Aztán csak ült, ült a szobájában, majd egy SMS-t 
küldött M iron-Nexus-6-nak: „Mi újság?”

Miron feltárcsázta.
-  Csilla-O. eltűnt. Oli-W-Ára-Z-14 bezárkózott a lakásába. Azt 

mondja, már csak a számmisztikában hisz, kopjon le mindenki, sen
kinek sincs többé otthon.

-  És W.-Bluetooth?
-  W.-Bluetooth halott. A digitális kameráján hátrahagyott egy 

üzenetet, hogy mindenkit gyűlöl, egy egzotikus országban már 
klónoztatta magát, és reméli, a jövendő „O” nála sokkal de sokkal 
gonoszabb és kurvább lesz, olyan rémálom-illető, amilyet még csak 
el sem tudunk képzelni.

-  Kicsit zavaros. Szuicid?
M iron-Nexus-6 beleröhögött a telefonba.
-  Ismered a pannon brandet, nem?
-  Te nem találod különösnek, hogy már századik napja esik?
-  Csőtáncos vagyok, nem szimbólumszakértő. Azért még nem 

hülyültem el teljesen. Holnapra eláll.
-  Gondolod?
-  Holnapig eláll. Csűsz.

*
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Az eső nem állt el sem másnap, sem harmadnap, sem azután. Az 
internetes portálokon és az összes médiában teli szájjal szólították 
fel a lakosságot: lehetőleg ne mozduljon ki sehová, a megmagyaráz
hatatlanul hosszú ideje hulló csapadék radioaktív, m indenhez csak 
palackozott ásványvizet használjanak, még fürdéshez is, interneten 
vagy telefonon keresztül vásároljanak. Mindent, amit megrendel
nek, speciális védőruhába öltözött önkéntesek szállítanak házhoz, 
lehetőleg használjanak Bensedint vagy más nyugtátokat, vény nél
kül is kaphatóak. Nézzenek szappanoperákat, humoros műsorokat, 
míg a helyzet nem normalizálódik.

Ervin-242 mint minden vajdasági, a legtarkább etnikumú felme
nőkkel rendelkezett. Nem volt ebben semmi rendkívüli, magától ér
tetődött, de mire megőrült a világ -  ami, mint utólag kiderült, talán 
soha nem volt teljesen normális -  az emberek többsége titkolni kezd
te az ilyesmit, gyakran még önmaga előtt is. Legtöbbje teljesen átírta 
a múltját. A kollektív történelmet is egyre gyorsulóbb ütemben újra 
és újra átírták, és már rég nem akadtak biztos tájékozódási pontok.

Ervin-242 ezzel szemben következetesen, szinte már görcsös 
daccal ápolta sokgyökerűségét, noha a nyelv, amelyet otthon be
széltek, már beleégettetett a pórusaiba. Beszélni beszélhetett, ol
vasni olvashatott ugyan bármit több nyelven is, de teljes mértékben, 
mámorosán élvezni egy irodalmi alkotást más nyelven, azt soha 
nem tanult meg, s már tudta, bárhová költözne, bármilyen nyelven 
olvasna, az irodalom, még a legpuritánabb próza is, csak azon a 
nyelven fog számára gyönyört okozni, amit úgy hívnak: anyanyelv. 
Gyűlölte magát ezért a defektért, és irigykedve gondolt a nagyapjá
ra, aki öt élő nyelven beszélt folyékonyan, ha leszámítjuk az akko
riban kötelező latint és némi ógörögöt, és noha sohasem találkozott 
vele, ugyanis az öreg még születése előtt meghalt, bizonyos volt 
benne, hogy nemcsak értette, hanem csordultig ki is élvezte annak 
a sok könyvnek a nyelvi szépségét, amelynek csak egy töredéke ke
rült Újvidékre, valószínűleg a költözködés folyamán hátrahagyta, 
eldobta vagy elégette legtöbbjüket, mint az a náluk elhunyt félné
met, arisztokrata származású rokonuk az összes fényképét, mond
ván, ne forgassák őket idegen, illetéktelen kezek.
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Mellesleg a soknyelvűség -  az angolt kivéve, amely akkoriban 
még nem volt menő -  a szegényparasztság kivételével szinte min
denkire jellem ző volt a nem is olyan távoli múltban, neki -  osztozva 
ebben az egész generációjával -  már csak néhány mondat, dalocska, 
szójáték, vicc ju to tt az egészből, vagy még annyi sem. Ennek elle
nére érezte, a vákuumhaza ellen csak úgy tud tiltakozni, ha az anya
nyelve mellett fölvállalja összes etnikai emlékfoszlányát, amit, mire 
érdekelni kezdték, családtagjai közül már nem volt, aki átadja neki.

A tükörbe nézett. A magyar anyanyelv, a szerb környezetnyelv, 
szlovák-horvát arca, svábosan tejfehér bőre mellé fekete szemet, ha
ja t kapott, hála a román örökségnek és még ki tudja, kiknek, akikről 
nem tudott. Úgy érezte, ezek az agymosott, letagadott, szándékosan 
egyen-nagyvárosivá szürkült emberek közt lehet, hogy ő az egyet
len, akiben még élnek a pogány, ismeretlen nyelvű ráolvasások, a 
kibogozhatatlan, cikornyás betűk, és már tudta: immunis ezzel az 
esővel szemben, hisz legyőzhetetlen boszorkányvér csörgedezik 
benne. M agára kapta Mura gyártmányú esőköpenyét, és hajadonfőit 
elsétált a razzia áldozatairól elnevezett Duna-parti sétányra. Meg
állt a péterváradi híd lábánál, és hosszan elnézte a túlparton sötéten, 
nedvesen csillogó várat, melyről tudta, hogy az egyetlen Duna-parti 
várerődítmény. Azt is tudta, az osztrák vár helyén valaha középkori 
kolostor állt, majd valószínűleg egy török település házai sorakoz
tak, talán szúfik is akadtak köztük, előttük pedig kelták lakták, azok 
előtt pedig, bárkik is voltak, nyomtalanul eltűntek az Idő forgatagá
ban. Sajnálta, hogy csak a lineáris idő tákolmányát ismerheti. Ma 
a péterváradi óváros sikátoraiban, de még a vár kazamatáiban is, 
ha leszámítjuk a kisuvickolt főutcát és a turistacsalogatónak szánt 
várrészt, a legkülönfélébb etnikumú, de mindenképpen nincstelen, 
kétségbeesett, zömmel hajléktalan emberroncsok húzódtak meg, 
akikre még ránézni is fájt.

„És mondjuk ötven év múlva?” -  merengett Ervin-242 az eső
ben. „Kínaiak? Arabok? Romák? Albánok? Vietnamiak? Fekete
afrikaiak? És utánuk? Majd ismét utánuk?” Aztán, ahogy az eső 
végigcsorgott az arcán, a haján, tudta, teljesen mindegy. Hiába, nem 
tudja átlépni a nem-lineáris téridő küszöbét, s beférkőzni a párhuza
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mos, lehetséges, megtörtént, soha meg nem történt, megtörténhetett, 
vagy soha meg nem történhetett valóságokba. Tudta, már soha nem 
láthatja a valamikori szarajevói zsidó negyedet, a bánáti francia fal
vakat, azt a ma már nem létező német dialektust, amelyen nagyapja 
énekelte a helyi, sikamlós kuplékat, amikor -  már amennyire tudta, 
nagyon, de nagyon ritkán, de néha azért mégis -  boldog volt, gróf 
M arczibányi kamanci kastélykertjének misztikus, egzotikus vagy 
bizarr szobrait, az újvidéki örmény templomot, a korai középkor 
bagdadi könyvtárát, mely gazdagabb volt, mint a párizsi, a föníci
ai, szíriai kereskedőnegyedek forgatagát, a legendákba veszett ale
xandriai könyvtárat, Perszepoliszt, Heliopoliszt, Núbiát, Puntot, a 
prekolumbián Amerika életét, az aboridzsinek által Dreamtime-nak 
nevezett varázsvilágot, Averroest, Swedenborgot, Einsteint, Platónt, 
Leonardót, Hölderlint, a Bronté nővéreket, Sylvia Plathot, mindent- 
mindent. Noha bizonyos volt benne, semmi sem lehetetlen, hisz az 
emberek ősi vágyai nem mások, mint visszfényei a hajdani arany
kornak, de számára már késő, késő...

A Duna-parton állva valami megmagyarázhatatlan iszonyat töl
tötte el. Vonzotta a víz. Egy fura, bronz- és olajszagú, visszafelé 
beszélő és lépkedő, szinte túlviláginak tűnő ős-öreg cseh csodabo
gár mester (akinél még az óramutatók is visszafelé forogtak) által 
kreált gyönggyel töltött exkluzív, kis-szériás browningot a halánté
kához szorította, noha jobban szerette volna, ha őt is inkább valaki 
belelövi a Dunába, de tisztában volt vele, bárki fényes nappal is 
kibelezheti, ha másért nem, a mobiltelefonjáért, vagy akár a láb
belijéért, de ezt a szívességet senki sem teszi meg neki l’art pour 
Part baráti alapon, aki értené azt, ami megfogalmazhatatlan, leg
feljebb tömény gyűlöletből, ami tökéletesen értelmetlenné tenné az 
egészet. M ost is úgy érezte, mint gyerekkora óta gyakran, ő maga 
a ronggyá olvasott helsingőri királyfi, és beúszott az a makacsul 
visszatérő álma, melytől mindig csuromvizesen riadt fel, gyakran 
az éjszaka közepén: áttetsző testű, fekete rövidnadrágos zsidó kis
fiú Anna Frank búvóhelyén, akit a Gestapo üldöz, az egész világ 
Gestapo, megpróbál elbújni egy nagy, kifosztott kincsesládában, 
de tudja, hogy hiába. De már ennek az álomnak sem tulajdonított
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semmiféle jelentőséget, hisz inkább egy kiüresedett csigahéj volt 
már csak, talán egy preraffaelita festmény fövenyén, szeretett így 
játszani, tudta, a gondolatai az egyetlenek, amelyeket senki sem 
vehet el tőle, önmagához már huzamosabb ideje semmi köze sem 
volt, nemhogy a mához, ami már régóta mindennél fiktívebbnek 
bizonyult, vákuum, fekete lyuk, az emberek az utcákon fennhangon 
saját magukkal beszélnek, vagy párhuzamosan hisznek egymást 
teljesen kizáró dolgokban, Koyaanisquatsi, napi Két Perc Gyűlölet, 
Kétértelem m el...

„A jó  öreg Orwell bácsi” -  mosolyodott el Ervin-242. Az embe
reknek, a médiáknak már rég nem hitt, de a könyveknek -  internet 
ide vagy oda -  azoknak igen. Nagyon szerette Ciorant, Coetzee-t, 
Elfriede Jelineket, és Sartre Undorával is mélységesen egyetértett, 
abban azonban az emberek többségétől eltérően bizonyos volt, hogy 
Kavafisznak lehet, hogy az Ithaka a legszebb verse, de a Barbárokra 
várva az egyetlen, ami, ha ciklikusan is, de makacs szívóssággal, 
konokul újra és újra fölbukkan az idők végeztéig.

Csakhogy a barbárok már rég itt voltak, még bennünk, önma
gunkban is.

„Persze azért Borges Homokkönyvét se feledjük, igen megszív
lelendő.”

Széttárta karjait az esőben, noha tudta, szereposztáskor legfel
jebb Káin vagy Júdás szerepét kaphatja meg, Jézusét soha. Sütötte 
homlokát a szégyenbélyeg, tudta, soha nem szabadulhat tőle, a gén
jeibe van kódolva a kitaszítottság, mélyebben, mint ükanyja csem
balója valahol a Temes alján, mely örök, visszahozhatatlan harmó
niákról álmodva, némaságba süppedten, tetszhalottként szunnyad, 
ahová nem ér el a felszín zaja, s ahol nincs más, csak a csend és 
nyugalom.

Egészen a partig caplatott, már nem is boszorkány-, hanem 
sárkányszívvel. Hirtelen beugrott egy régi, gondosan száműzött 
emléke arról, amikor véletlenül megnyitott egy dimenzióajtót, és 
egy sárkány odaadta neki a fél szívét, hogy szeresse, m ég ha, mint 
mondta, biztos benne, el fogja feledni, hisz félig em ber marad, nem 
bízhat benne, de azért m égis...
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A mellkasa füstölögni kezdett, égett, mint a régi, kiselejtezett 
gumiabroncsok a szeméttelepen. Ervin-242 nem tudta, iivöltsön-e a 
fájdalomtól, vagy legyen inkább boldog.

Csilla-O. mászott ki a sötét hullámokból. Pikkelyek borították, 
vörös haja hosszú, kacskaringós folyondár. Olyan volt, mint egy 
valkűr, de a szeme kékebb volt, mint bármikor. Egy csokor fekete 
tulipánt nyújtott át Ervin-242-nek.

Tudom, hogy különösen szeretsz nőktől virágot kapni. Azt is 
tudom, mit akarsz. Én hívtalak ide a gondolataimmal. Most már 
jobban ismerlek, mint bárki. Persze, ehhez alakot kellett váltanom. 
Tudom, mit akarsz.

Mit?
-A  pecsétek feltörettek. Ez az eső csak az első csapás. Könnyek, 

érted? De lenn a szavak nem számítanak. A Duna szent folyó, senki 
sem m ocskolhatja be a szellemét, akkor is volt, m ikor még emberek 
sem léteztek, és akkor is változatlanul folyni fog, amikor már nem 
lesznek. Tudod, hányféle lény cikázik, surrog, bujkál a mélyén? 
Persze a búvárok sosem fogják Őket, a megnevezhetetleneket ész
revenni. Ehhez át kellene venni a rezgéseiket, a szubsztanciájukat. 
Akarod?

Ervin-242 füstölgő, maró szagú mellkasából a forróság egyre 
feljebb kúszott. A fiú csak álldogált az esőben.

-  Nem érted, hogy ránk már senkinek sincs szüksége? Ezek ott 
benn -  Csilla-O. a környező lakóépületekre mutatott megpróbál
ják  maguktól elhessegetni ezt a gondolatot. Te már nem. Tudom. 
Akarod?

Ervin-242 fulladozva rávágta.
-A karom .
- Akkor ölelj át -  mondta Csilla-O.

Ervin-242 elpirult, mint egy kiskamasz.
- Akkor ölelj át inkább te. Tudod, hogy úgy jobban szeretem.
A vörös hajkoronás pikkelyes testű magához vonta a Mura 

fashion kabátost. Spirálmozgással csókolóztak, pörögtek egy dara
big a levegőben -  Ervin-242 érezte, ez szakrális, lét-transzformáci
ós csók, a végtelen, változó formák ígéretével -  majd alázuhantak
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az örvényszerű masszába, melyről Ervin-242 már tudta, nem víz, 
hanem csodálatos, leheletfinom rezgés-szubsztancia. Aztán már 
csak az eső borzolta a folyó sima felületét.

*

Miron-Nexus-6 terepszínű katonaruhában. Egynapos kiképzés 
után teljes felszereléssel az arcvonalak mögé parancsolták. Semmi 
jogi alapja nem volt a dolognak, Miron-Nexus-6 még időben gon
doskodott róla, hogy mindenképp felmentsék a kötelező sorkatonai 
szolgálat alól, a beidézésre is melírozott hajjal, miniszoknyában 
ment el, hátha simán hazazavarják a picsába, noha tudta, akár főbe 
is lőhetik a helyszínen, de katona, az semmiképp sem akart lenni. 
Ennek ellenére mégis az lett, arcvonalak mögötti diverzáns, csak 
már nem voltak arcvonalak, lángokban állt az egész város, aki még 
élt és mozgott, még ha nem is volt hívő, összevissza imádkozott, 
hogy lehetőleg gyorsan végezzen vele valaki, bárki, ez is jobb a 
lassú, fájdalmas haldoklásnál... Ekkor már senki semmire sem gon
dolt, tudták, ez a megérdemelt Armageddon, volt, aki a bevásárló- 
központokat, butikokat, aranyműves boltokat fosztogatta (pénzhez 
már senki sem nyúlt, semmi értéke nem volt már), volt, aki józa- 
nabbul felmérve a dolgokat, a legdrágább éttermekbe betörve tömte 
magába a kihűlt vagy tartalékolt élelmiszert, volt, aki hullarészegre 
itta magát, volt, aki a gyógyszertárak drogjait tömte magába, vol
tak, akik bezárkóztak a lakásukba, de tömegével akadtak olyanok 
is, akik akár a nyílt utcán feküdtek össze boldog-boldogtalannal.

„Titanic” -- húzta el a száját Miron-Nexus-6, noha ő is lopott ciga
rettát szívott, és egyáltalán nem sajnált senkit és semmit, legkevésbé 
önmagát. Valójában már rég halottként tekintett magára, és ez a szem
lélet lehetővé tette, hogy mámorosán kiélvezzen minden pillanatot.

A teljesen lerobbant klisai környék égő hátterében egy pocso
lya éles kontúrokkal rajzolta ki az arcát, amit utált, mivel egykor 
megcsodált hamvas bőrén már megjelentek az első ráncok. Előka
part egy már betekert jointot, maguk a tisztek osztogatták sok más 
szarral együtt, de most kivételesen mégis rágyújtott. A jellegzetes
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szag, úgy érezte, befészkeli magát az aurájába, ha egyáltalán van 
még aurája, amikor egy konténerből valami röfögésféle ütötte meg 
a fülét. Tudta, ez nem a fűtől van, így odasompolygott, és megrázta 
a konténert. A röfögés nyerítésszerű sírásba csapott át. Kotorász
ni kezdett a szemét között, már nem bánta, hogy könyékig büdös 
és mocskos lesz, úgyis az volt már. Sokára egy kartondobozt halá
szott elő, melyből a hang eredt. Óvatosan kibontotta. Rongyokba 
bugyolált, mutáns csecsemő didergett a doboz alján, szarvai voltak 
és farkincája, bőre -  vedlés előtti állapotában éppen foszladozott, 
szeme mint a macskáé, de élt és sírt.

M iron-Nexus-6 hirtelen belekiáltott az égő romokba.
Atyaúristen, apa lettem!

Végtelen gyöngédséggel magához ölelte és rámosolygott.
„M egmentelek -  mormolta magában. -  Kiviszlek ebből a té

bolydából.”
A DTD-csatorna előtt állt, egyik karjában az újszülöttel, a má

sikban egy géppisztollyal. Nem tudta, hova vihetné, akad-e még 
valahol olyan hely, ahová egyáltalán lehet, de mindenképpen úgy 
döntött, elviszi.

-  Élni fogsz -- suttogta ruszinul. -- Te élni fogsz.
M egindult a Klisát határoló csatornán, és már egyáltalán nem 

csodálkozott azon, hogy a vízen jár. Izzadságszagú zubbonyához 
szorította a kis furcsaságot, ami élt. Úgy érezte, majd leszakad a 
másik karja a dögnehéz Uzitól. Csak lépdelt a vízfelületen össze
szorított fogakkal, amikor észrevette, valami végigfolyik a lábszá
rán, bele a bakancsaiba.

„Összehugyoztam magam -  nyugtázta. -  Mindegy, akkor is ki
viszlek. Valahol majd csak akad egy hely. -  Hirtelen elborult az 
arca. -  Legalább neked.”

*

Oli-W-Ára-Z-14 napszemüveg mögé rejtett tekintettel, fekete 
Chanel-kreációban cigarettázott a leégett Putnik hotel épülete előtt. 
Miközben az Eve cigaretta füstjébe és Yves-Saint-Laurent illatába
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burkoltan érezte, nyirkos a combtöve, valami furcsa, szomorú bol
dogság töltötte el, hogy ő az utolsó és egyetlen élőlény a városban, 
amelyet már minden élő és holt lakója elhagyott, még a kísértetek is.

Állkapcsa a hullámokban rátörő szorongástól összeszorult, iz
mai megfeszültek, de már ő sem tulajdonított semmiféle jelentősé
get az égvilágon semminek, nemhogy egy ilyen apróságnak.

A néptelen, zajtalan városhoz már semmi sem fűzte, mint ahogy 
már semmi máshoz sem, de azért úgy érezte, egy szikrányi méltó
ság még megilleti.

Oli-W -Ára-Z-14 a Szabadság téren, ahol már galambszar 
sem volt, nemhogy galambok. A szobor, amelyről sosem jegyez
te meg, kit ábrázol, eltűnt a talapzatról, mint ahogy a név is. Az 
utcanévtáblák, amelyek elnevezéseit már oly sokszor cserélték, 
piszkosfehér üres téglalapként vicsorogtak a semmibe. Oli-W- 
Ára-Z-14 már volt olyan koros, hogy tudta, a hősöknek, az utcane
veknek, az embereknek, nemzeteknek, vallásoknak éppúgy megvan 
a maguk szavatossági ideje, mint egy mosópornak. Neki is. Eszébe 
jutott az anyja, akinek a nyelvét, a barátai kedvéért, törve ugyan, de 
beszélte, de a nagyapja nyelvéből már egy kukkot sem értett. Ma 
már beszélhetne akárhogy, de minek? Nem kell több szó.

Az elnéptelenedett városon kívül az egyetlen változás, amit ész
lelt -  vajon a saját tudatában-e, vagy objektíven -  m ár lehetetlen 
volt megállapítani: eltűntek a színek, csak a fekete, a fehér és a 
szürke különböző árnyalatai maradtak.

„H m ... Én, az utolsó újvidéki... Én lenni? Én vagyok? Én én 
vagyok? Vagyok? Mindegy.”

Meztelenül az üres szobortalapzatra feküdt, és egy közeli virág
üzletből elem eit száraz koszorút helyezett maga elé.

Hófehér hús, embrionális pózban: a légtér olyan, mintha HB 
ceruzával satírozták volna ki. A nő fázni kezdett a csiszolt gráni
ton, és felkelt. Már nem gyászolta sem magát, sem a várost, sem 
a hozzátartozóit, semmit. Dideregve megállt az utoljára a görög 
fővárosról elnevezett cukrászda/kávéház/étterem előtt, amelyet 
adoleszcens korában még Zágráb Expressnek hívtak (ott voltak a 
legjobbak az oroszsalátás és a tonhalas szendvicsek), előtte pedig,
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felváltva, többféleképpen is. Az egyetlen, amiben bizonyos volt, 
hogy most már sehogy sem fogják nevezni, rég lekopott minden 
felirat, mint a temetőkben egykor látott legrégibb sírokról a nevek, 
dátumok. Azt is tudta, a város tömve van vadonatúj és valamivel 
régebbi tömegsírokkal, akárcsak eltüntetett -  felszántott és/vagy 
beépített -  temetőkkel, de az ilyesmikről jobb nem tudni, jobb nem 
belegondolni...

Ismét megfeszültek az arcizmai: most már mindegy. Ha egy 
gyerekkori barátja által rátukmált drámába képzelte volna magát, 
kopaszra borotvában csak mosta volna az utcákat, meszelt volna, 
hogy szép fehér legyen a mi Andorránk, az utcák azonban töké
letesen némák voltak, senkinek sem ordíthatta a pofájába, hogy ő 
Barblin, a zsidó szajha, mindig, minden korszakban, rendszerben, 
hisz a város teljesen néptelenné vált, a káromkodások pedig üszők
ké és párává.

„Azt hiszem, jó, hogy elolvastam azt a sok rám sózott könyvet. 
Úgyis hamarosan elsivatagosodik ez az egész, ahol már az ükapám 
is felnőtt, de a gondolataim, az érzéseim energia-nyalábokként fog
nak körözni a homokdűnék közt. Mi ez, ha nem az öröklét? Mit 
akarhatok m ég?”

Gondosan kiigazította a sminkjét egy véletlenül épen maradt, 
tükröző üvegfelületen. Felöltözött, és úgy lépkedett ismét a tűsar
kúiban, mint tizenéves korában, mikor arra várt, aki végül sosem 
jött el, csak egy halom összemosódó arc, kéz, nemi szerv, tapintás, 
illat és bűz, mosoly és ütés emléke maradt a nyomukban.

Belépett a kávézórészlegbe, ahol még a hamutálcák is üresek 
voltak, mikor az egyik füstüveg asztalon megpillantott két teli teás
csészét és egy apró tálban valami csontszáraz süteményhalmot.

„Tee fór two” -  cikázott át az agyán, leült, és az egyik csészét 
addig mozgatta a tekintetével, míg csak az asztal sarkáig nem vándo
rolt, majd lezuhant, és csörömpölve összetört. Aztán csak maga elé 
bámult, amikor váratlanul megcsapta a másik csészéből előtörő illat.

„Képtelenség -  gondolta Oli-W-Ára-Z-14 -  az a tea már rég 
tönkrem ent.” Ekkor hirtelen rádöbbent: hársfatea gőzölög előtte, 
a tálban pedig friss M adelaine-sütemények kínálgatják magukat.
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Nem értette, mi ez: honnan tudhatja, teát csak akkor ivott, ha be
teg volt, M adelainc-süteményt pedig még sosem látott. Ezenkívül 
matematikus volt. és Proust első két könyvét is csak szolidaritásból 
olvasta el, ugyanaz a régi barátja tukmálta rá, aki olyan mimózalé- 
lek volt, hogy képes volt még a moziban is sírni, és akinek olyan 
áttetsző, érzékeny bőre volt, mint egy fiúismerősének sem, de a 
maga módján szerette, egyedül az nem ment a fejébe, hogyhogy 
nem varázsolják el a számok, mint őt, hisz ha valahol, akkor a ma
tematikában legalábbis egy bizonyos pontig -  m indig rend van, 
minden logikus, ahogy annak idején a közös sakkozásokról is azért 
mondott le, mert a fiú minden játszm át elveszített, és ilyenkor tör
vényszerűen a fürdőszobába rohant, bezárkózott, és csak zokogott, 
de a barátság azért megmaradt, felnőttkorban is, nem voltak egy
más előtt titkaik, ő pedig mindig végigrágta magát a kölcsönkapott 
könyvein, mert tudta, a túlérzékeny fiú a barátja, az egyetlen, akit a 
gyerekkorból átmentett.

„Ez tehát a szintézis. A sokdimenziós irodalmi téridő” -  moso
lyodon el, ki tudja mióta, először.

Gondosan az ujjai közé csípett egy süteményt, belemártotta a 
teába, és elmajszolta. Aztán csak ült, ült. és cigarettázott. Már rájött, 
hogy várandós, a teáscsésze pedig a Grál, itt, egy néptelen város 
kávézójának poros, füstüveg asztalán.

„Pedig nem is kerestem.”
Kilépett a behasadt ajtón. Erezte, hogy már duzzadnak a mellei 

és émelyeg.
Tovább lépkedett a romos városközpontban. A ruha alatt is érez

te, hogy bőrén elektromos áramkörök cikáznak gyors, folyamatos 
egymásutánban, mint az atommag körül az elektronok pályái, ami
ről valahogy a petesejt körül forgó, újra és újra behatoló ondósejtek 
jutottak eszébe, noha jól tudta, rendes körülmények között ez non
szensz vízió. Egy műanyag griffmadár a vállára ereszkedett, belc- 
vájta körmeit a húsába, és a fülébe súgta:

„Igen.”
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SEMMI, NADRÁGTARTÓ

Buja, fehér modifikált vízből szőtt fátyolokba burkolt létértel- 
mezés-látlelet. Fortinbras, akár Orlandóba csomagoltan is, elkésett. 
A barbárokra pedig fölösleges várni, itt vannak, a lelkűnkbe facsa- 
rodva, reménytelenül Árkádiába vágyakozván. Mishima, igazad 
volt: Jeroen Brouwers Bezonken rood-szelleme kísérni fog, míg 
lélegzem. Helsingőr-Újvidék. Everybody goes to party, bút Ithaka 
is very far, very far. Csupasz, szemcsés tapintású betonfalakhoz 
ütődök, a padlón szemétrakás, piros víz folyik végig karjaimon, 
arctalan arcomon, márványfehér csontváztestemen. Körülöttem 
Fortinbras/Hamlet egy testben, egyszál rémületben összeolvadva, 
a távolban L.ugossy Béla kacagása, amint G. Kisasszony hátába 
mélyeszti karmait és kacag, visong, sikít, nevet a végkimerülésig. 
A bőröm fekete fóliává alvadt, leszaggathatatlanul. Nyelvem sebes 
dörzspapír. Thomas Beckett sebeiben szunnyadok, Fra Angelico 
Angyali üdvözletének candomblé-olvasatában. Gyűrögetem a fo
gyó Holdat, mintha origami-olvasóval mantráznék. Hófehér bőrö
mön, hófehér hajamon, hófehér szemgolyóimon nem ismert, nem 
emberi borzalom-nászéjszaka, mely megül az ajtók nélküli ufó- 
ispotály homályos szegleteiben. Tulajdonképpen képtelenség ez a 
hernyó-parazita létforma, de szívesen ugrálok ismeretlen városok 
sötéten tátongó sírhantjaiba, hisz én vagyok Woyzeck, a dán (m in
den kultúrproduktum átjárható, miért is ne?). Koponyákból, sűrű 
vérből, tébolyból is akad elég. Előttem egy tálon Ophelia hajfürtjei, 
borsófőzelék-körítéssel. Vlad Dracul és Ferenc Ferdinánd, spiritu
ális atyáim Swanként, mosolyogva harapnak bele egymás gőzölgő, 
halott húsába, a swedenborgi (Eckart Mester, itt vagy?) bölcses
séggel humanoidába transzplantált Fortinbras/Hamlet pedig vérző
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szájjal ecseteli Ophelia bőrének bársonyos tapintását, Ophelia le
heletének üdeségét, Peer Gynt bolyongását -  nordikus Odüsszeusz- 
klón ha-ha-ha, szürkeségbe m á rtv a -é s  én iszonyodom a bekerített- 
ségünktől, a behatároltságunktól, determináltságunktól. „Woyzeck, 
volt már maga szerelmes?” „Biedermann Úr, a gyufát.” Kizökkent 
idő, Silver Surfer-féle képregény -  megváltóvariánsok tömege. 
Csendesen neszező éj Csendes Ej, bizonytalan, bolyongó árnyak. 
Ezüst pisztolygolyók, méla unalom félelemhalmokkal bekerítve. 
Géprianások. Fantom lét, a dór oszlopokhoz kötözve, Peer Gynt 
repülő árnyékával a légtérben. És így tovább, a csömörtől a kéjig 
és vissza. Jó lenne szerezni egy varázstükröt. Meg egy elektromos 
meghajtású, környezetbarát Volvót, utánfutóval, m űanyag légzsá
kokkal, beépíttetve minden beépíthetők Miért ne? Az árnyékom 
úgysem az enyém, legalább a gondolataim legyenek azok.
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SHETLANDBA BURKOLTAN

Szimpatikus, érdeklődő műanyag szempár. Ugye, megölhetlek? 
Hiszen olyan jó. Démonjaim üldöznek. Besüt a nap, de csak elérhe
tetlen, vihorászásszerüen sztereotip öröm utáni vágyat hoz magával.

Tulajdonképpen teljesen szintetikus vagyok: tetszés szerint be- 
és átprogramozható, kikapcsolható, újrahasznosítható.

Beteljesületlen vágyak.
Tudom, hogy a gondolatok, az érzések toxikusak, és beleége

tik magukat egymás visszataszító személyiségébe. Valahogy úgy, 
mint a radioaktív sugárzás szép testünk ruganyos sejtjeibe. Nexus-6 
mondta, hogy az emberek tulajdonképpen ráksejtek, melyek meg
szállják, beteggé teszik és fölzabálják a bolygót, ahová valamilyen 
szerencsétlen véletlen folytán kerültek. Azt hiszem, igaza van.

Testekké és antitestekké kellene reinkarnálódnunk, vagy foton
nál is apróbb akármivé, egy részecskegyorsítóban keringve, talán a 
genfi CERN-ben, örökkön-örökké, hasznosan.

Alkímia, nem?
Legszívesebben egy kopasz, aszexuális kirakatbábuvá transzfor

málódnék, változó, mindig divatos ruhákba öltöztetve, jó  társaság
ban: a többi bábu, a reflektorok, a dekoráció, jó  minőségű textíliák 
kontexusában moccanatlanul funkcionálva; gondosan szabályozott 
hő- és nedvességtartalmú, tűzvédett zóna-ágyék; semleges kirakat- 
bábu-jóindulattal. Igen, ez lenne a cél. A gondosan izolált, vastag 
fiistüveg túloldalán pedig az emberek, amíg léteznek, vagy inkább 
létezhetnek, jönnének-m ennének az apokalipszis csinos, vonzó el
jöveteléig.

Szép, szorongásmentes üreges üresség-érzet. Úgysem fáj, hisz 
tökéletesen üres vagyok, célok és vágyak nélkül. Jó, okos műanyag
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szemek, a gumi-, kaucsuk- vagy m űanyag arcokon. Okos Tibi, Kál
mán és a többi küszöblény. Itt található a mozivászon titkos belső 
tere, lélekszubsztanciánk szerelmes póthazája, csak m egkeresése
kor, meglelésekor résen kell lenni. Nonfiguratív, de nem  virtuális.

Csak a CD-ROM -másoló kalózprogram  működjön.
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SÓDERMETSZETEK FÖLÖTT

A YoungGods együttes inszlrumentális 
grafit-égboltja alatti síkokban lebegöknek

Modifikált Pókember-szerep. Eetéphetetlen álarc, aerodinami- 
kus pókhumanoida, kötőszöveteiben magnézium-sztearát hordo
zómatériával. Egyszer talán ilyenné is válhatok, titkos áramkö
rökre kapcsolva, egyszerre hullám- és részecsketartományokban. 
Cementfalak előtt jelentéktelen pontként, pót-Ikaroszként repülve 
homok-, vasbeton- és maltermetszetek mértanilag rendezett, csino
sított. változó síkjai közt, és a vízüveg levegő tejszínhab felhőin 
csokoládéangyalokkal álmodva.

Az egyetlen titok a modifikált test. Fémszárnyas, előregyártott 
Pókemberként ice-caféba való darált jég hull alá vastag bőr
szkafanderemre, fémpikkelycimre, lágyan simogat, mint egy derűs 
nyári zivatar valamelyik impresszionista festményen. Ilyesmi sok 
pénzt megér, de hisz úgyis az enyém, mint minden, birtokolatlanul. 
A langyos jégdara csak hull és hull, öröklétbe ringat, és én repülök, 
puha aszteroidák férfibóbitájaként tintakék vízüvegben, földszinti 
sódermetszetek fölött. Mosolygó, magányos Spyderman. Ez lenne 
a hülyére gyógyszerezett, elektronikusan felturbózott boldogság?
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SOFTCORE

„ Utálom a spenótot, mert 
alaktalan, mint a szabadság. ”

(Új Symposion, kőkorszak)

Húsevő növényekkel díszített, fehér csempés teremben fek
szünk, a kényszerzubbonyt már levették rólunk. Elhatározom, hogy 
interaktív viszonyt létesítek.

A mellettem lévő ágyon fekvőhöz fordulok.
-  Hogy hívnak?
A vörös hajú, babaarcú fiú a plafonra mered:
- Plasztikus Nyelű Recés Konyhakésnek. És téged?
- N o  Name.
Szomszédom agyizotópokat csupál ki a fejéből, és lázas szem

mel a semmibe bámul:
A kulcs az idő kérdése. Ha kiiktatjuk az időt, kiiktatjuk a szen

vedést. Ilyen szimpla az egész. Miért vagy bent?
Vakarózni kezdek.
-  Lenyeltem kétszáz darab fogamzásgátló tablettát.
-  Szarsz, az semmi.
-  Mint visszaesőt, bent fogtak. You?
-  Porok, kapszulák, drazsék. Mosolyfogyasztó. Az ízületeim 

már üvegszálas műanyagból vannak, a fogaim is vákuum ozott poli
merek. Politoxicoman pszichopata. Legjobb esetben a gyarmatokra 
száműznek.

A harmadik ágyon fekvő, lekötözött alkoholista kiabálni kezd.
- Ócska köcsögök, túl jó  dolgotok van, majd én szétverem a 

pofátokat, csak keljek föl!
P. Ny. R. K. zavaratalanul folytatja:
-  Barátunk az éjszaka idecsalt és megerőszakolt egy kleptomá- 

niás-pszichotikus tanítónőt a B osztályról. Most büntetés alatt áll, 
azért morog. Később a kínkamrába kerül, okulásul.
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Hóhérka nővérke dugja be a fejét az ajtón.
- Na, ki kap ma injekciót? Mert én biztos nem.
Megrázom a fejem.
-N ekünk nem kell.

Az ápolónő felnyerít.
-  O, dehogynem!
Hatalmas fecskendőt emel le a guruló asztalkájáról.

Ez színtiszta hidrogén. Intravénásán adom be nektek, hogy 
nordikus szőke csődörökké váljatok.

A nővér egyre közelít, szemei eszelősen csillognak.
-  Ez az én terepem. Barbie baba vagyok, és a Szupert akarom! 

Nekem itt jogaim  vannak, kisfiúk. Ha nem tetszik, hepatitises vérrel 
telt transzfúziót kaptok.

Alakja hirtelen megnyúlik, és sikoltozva elveti magát a földön.
-  Gavallérok, úgy vigyázzatok, hogy estére agym űtét-szerepjá

tékot szervezek a számotokra!
Arca deformálódik.

En, Barbie, a szupersztár.
Az ajtón belép egy díjbirkózó termetű ápoló, és ököllel az arcom

ba sújt. Aztán belemarkol a hajamba, és végigvonszol a folyosón.
Az A R C ...
The Big Brother watching y o u ...
The lőve fór the Big B rother...
Irdatlan, magasan technicizált szoba.
Kockafejű pszichiáter mered rám unott pofával:
- A  miheztartás végett: te engem egyáltalán nem érdekelsz, akár 

most rögtön föl lógathatod magad, de mivel ez speciális zóna és 
megfizettek, így foglalkozok veled egy kicsinyég. Vili? Mellesleg 
egyáltalán nem valami gusztusos különböző aberrált állatok nyo
morult kis lelkét suvickolni.

Bólintok. Körmeim karmokká válnak, szemem, mint a macskáé, 
füleim Mikiegér-fülek.

A fejtágító felröffen:
-- Na nézd a kis dögöt. Te kivénhedt, picsaszájú úrigyerek! Én 

véres verejtékem et ontom a szabadságért és a hazáért, amit te meg
fertőzöl a kipárolgásoddal, a mocsárleveddel.
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Megáll, kifújja magát, és elmosolyodik.
-  Na, kommunikáljunk. Nem is vagy te olyan rossz, mint ami

lyennek látszol.
Én még annál is rosszabb vagyok. De hisz mondta, nem?

A pszicho időnként különböző papírokba tekingetve rágyújt.
- Szóval: életcélok?
-  Fogalmam sincs.
-  Szerelem?
-N u lla .
-  Baszás?
-  Magánügy.
-  Munka?
-  Nonszensz.
A pszichiáter feltekint.
-  ítélet: máglyahalál.
Hideg veríték csorog végig a halántékomon, a hátamon. A sa

rokban énekelek, M ikiegér-füleimet gyűrögetve.
A kockafejű fÖlém tornyosul, nyakán vonalkód.
-  De előtte még azt is megbánod, hogy megszülettél, pondró!
A terem masszív szekrényeinek egyikéből előrángat egy hálóin- 

ges, fonnyatag lumpen-háziasszonyt:
-  Látod, ő özv. Szabóné, a székely-zulu siratóasszony, aszpirin

keresztre feszítve. Te sem jársz jobban.
A doki bárgyún folytatja:
- A  Limán IV-en megjelent a Megnevezhetetlen, mint egy szár

nyas szitakötő-kerub. Azt mondja, a leghidegebb csillagképből ér
kezett fogvacogva. Azt mondja, piranhák úsznak a Pannon-tenger
ben. Azt mondja, Marilynt Bismarck titkosszolgálata ölte meg, nem 
ő, s az ékszerei az én széfemben lapulnak. Tudod, ki vagyok én? 
Nem és nem is érdekel? Nem baj, így is jó.

Leveti a fehér köpenyét, alatta fehér szegélyű piros egyenruha 
feszül. Vicsorít:

-  Én vagyok a Télapó, és mintegy ajándékkép, felkoncollak. 
Nem hiszed? A világűr halott, mint a bubópestises sikátorok.
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Ekkor Silver Surfer szüremlik be a légkondicionálón keresztül, 
és megáll mögötte. Az ajtóban Plasztikus Nyelű Recés Konyhakés 
jelenik meg pizsamában. En bambán bámulok, tekintetem özvegy 
Szabónén. Az álantik kakukkos óra váratlanul megszólal:

Godot! Godot!
A hamutálca mellől felmarkolom a fejtágító Marlborós dobozát, 

és noha nem dohányzom, rágyújtok, majd mélyen leszívom a füstöt.
Hamutálcával a kezemben.
Hamutálcával a kezemben, lesújtok.
„Breton parton sújt majd az álom .”*
Ez nem én vagyok.
Özvegy Szabóné halkan szipogni kezd, aztán már csak a légkon

dicionáló zümmög az otthonos, kényelmes cellában.
Mozdulatlanság.
Belevagdosok a hajamba, leborotválom a fél szemöldököm, és 

szappannal a Szupravezető kerámia-foglalatú tükörre írom: Gregor 
Samsa.

Silver Surfer félig elmerül a tükörben, és rám emeli szomorú 
gombszemét:

A M egnevezhetetlen ott ül a helikopterben, az aszteroidák tér
képére borulva. Kimégy?

Kígyó kúszik végig rajtam, fel a fejtetőmig, aszpirinfehér nyel
vével bőröm párolgó felületét kóstolgatva. Lehunyom a szemem, és 
még egyet szívok a Marlboróból.

A helikopter zúgása elvegyül a légkondicionáló zajával.

*  Ady Endre: Temetés a tengeren
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SZALADUNK

Egy korszak zöldezüst briliánsá
nak, a Benelux body-electro zenének, 
tisztelettel

Harákolva, megbilincselve.
M indhárman.
A törpe manipulátor, a macho-ruhás gyűrülidérc fekete-fehér 

képernyő okádta vizuális anyagról fürkészi cement idomokhoz 
kényszerrögzített ronda táncunkat.

Távirányítású robothelikopter köröz fagyos kipárolgásaink, zárt 
tájunk, fémhulladék és kőolaj borította pocsolyák fölött, elfeledett 
ipari álomszakadékokban.

Vegyszerpermet hull gyűlölt arcomba, mindhármunkéba.
Vérző nyelvem pépes ínyemet tapogatja, agytekervény-algorit- 

mus fut a végtelenbe, körmeim behasadtak.
Utállak!
Utállak!
Utállak!
Másik két elektrostatikus ajkú bajtársamat nem látom, komp

rimált levegő savmolekulák gőzével vegyítve csap fel az irdatlan, 
kifosztott tér ósdi acél-roncsidomaiból.

Felkoncollak!
Cukormókus.
Vérben úszik két szemed pillája.
Késsel a gyomorfaladba, körömollóval szilikon látóideg-konst

rukciód gőzölgő tavába.
Megvagyunk.
DesztiHálátlan víz csöpög kiszolgált óntartályokba.
Bőrcafatok üvegtörmeléken, modifikált nyiroknedvekben úszva.
Szürkés napsütés harapásnyomokkal a légakváriumban.
Gyűlölt arcom, mindhármunké.
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Szennyből hullába.
A mocskos padlóra zuhanva, fekete-fehérben.
Kifelé rohanva egy nagyobb, falon áttört lyukon, ráncolt hom

lokkal, izzadtan és haragosan.
Halott halál, monitorba zárva.
Lakóépületek a távolban, üres, rozsdás padokkal szegélyezve.
Papír élő sövények ragtapasz-szalagokkal helyesre formázva.
Hatalmas betonkockákon, mögöttünk fókuszált fényű félauto

mata reflektorok.
Szaladunk.
Rövidre nyírva, összeszorított foggal, szabadon.
Fölöttünk halott helikopterek, az ég ormótlan téglalapjához rög

zítve, rozsdásan, moccanatlanul.
Szaladunk.
Eltorzult arccal, lángoló Buddhák szoborszerű sorfalai közt.
Betonon, sötét szemüvegben, harákolva.
Nyílt térben, fuldokolva.
Körkörös, kijáratmentes jégcsap-cseppkőbarlangban, visszata

szítóan hideg embrió-hulladékként.
Szaladunk.
Szaladunk.
Szaladunk.
Fekete-fehérben, sűrű állagú, folyadékszerű levegőben lebeg

ve az esendő helikoptertestek kimerevített dagerrotípiaként áznak, 
mint egy fotórealista költemény-festmény, fáradt olajtól mocskos 
téglafalra vetítve.

Szaladunk.
Gyűlölt arcunk, mozdulataink feloldódnak az üszkös óriásplaká

tok végtelen, szakrális közönyrokonszenvében.
Rugdosd, taposd, kifulladásig.
Szaladunk.
A betonkockák egyre nagyobbakká válnak, autonóm sakkfigu

rák vagyunk, bekerített végtelennel, reflektorok pásztázta hármas 
magányban.

Harákolva, megbilincselve, kommandós cipőben. N a és?
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SZENVEDÉLY

Spidermannel, a váll-lapos Farkasemberrel és a pedofil Lolitával 
-  aki valójában több ezer éves, és óvodásokat ront meg, szemé
ben, nyelve alatt gyémántokat és aktív szenet rejtegetve -  a ma 
Grbavicának nevezett városrészen keresztül száguldunk lila, az
besztből összetákolt gigászi teherautómon. Az egymás hegyére-há- 
tára épített, csillogó-villogó épületeket bámulom, mintha először 
látnám őket. (A kamiont Godzilla működteti, ott, ahol a motorház
nak kellene lennie.)

- Imádom ezt a műanyag várost -  vetem oda kedvenc Farkas
ember barátomnak. -  Legszívesebben én is teljes egészében, kívíil- 
belül műanyagból szeretnék lenni, mint Andy Warhol, vagy ezek a 
partizánnak álcázott, önmagukat kínálgató, heroinfüggő szex-rab
szolgák a kirakatok előtt.

A Farkasem ber egy szempillantásnyit hallgat, majd mosolyogva 
megkérdi, milyen új szintetikus kínai drogot szedek, és hozzáteszi, 
hogy nem szeretem eléggé a szüléimét.

Hisztériás rohamot kapok, azt mondom neki, vasbetonból van az 
agya, mikor megállít bennünket egy hatmellű nő.

-  Ide az igazolványukkal, a betegbiztosításukkal, a munkaköny
vükkel, a jogosítványukkal, az útlevelükkel és a HÍV-tesztjükkel! 
Ez náci kollaboráns zóna, nem léphetnek be ide csak úgy.

Spiderman, noha tudom, hogy óriási erőfeszítésébe kerül, a te
herautó tetején terem, dupla szaltót vet, falra mászik, próbálja el
kápráztatni az ellenőrt, persze hiába.

Felmorranok, mire Godzilla kiszáll a zölden füstölgő motorház
ból, és bekapja a nő egyik mellbimbóját. A nő ettől csak még mor
cosabbá válik. Godzilla megpróbálja egyszerűen felültetni a tömb
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házak egyikének tetejére, de nem sikerül neki, nincs ereje, majd 
fenyegető morgásba kezd, a fogait csattogtatja, de ez sem válik be. 
A hatmellű előveszi a walkie-talkie-ját, jelezve, hogy mindjárt érte
síti a feljebbvalóit. Elhessegetem az időközben a fejemre szállt gép- 
énekesmadarat -  sosem fogom megtudni, vajon csalogány volt-e 
-  nem értek sem az állat-, sem a növényvilághoz, és félek is tőlük. 
A madár az madár, a fa az fa, számomra ennyi bőven elég, több nem 
is kell. Hiszem, hogy az ellenőr vörös papírrózsákat szeretne, elsír
ná magát láttukra, hisz ilyet biztos még úgysem kapott senkitől, de 
az én kertemben -  melynek földjétől különben is viszolygok, mert 
utálom bepiszkolni a kezem - csak fehér papírrózsák virágzanak. 
Ezért a hatmellű bal szemébe nyomok egy szépen csiszolt smaragd 
ékkövet. A nővéremtől loptam, amikor éppen egy nagyon fontos 
vizsgája volt.

Ezek után zavartalanul behajthatunk.
Továbbra is a nővérem já r az eszemben. Mindketten a M űvésze

ti Akadémiára jártunk, én zen meditációs, interaktív globalizációs 
keménypornó szakra, ő digitális, manga-profilú paranoid PR- 
tanszékre. Igaz, ő be is fejezte, sőt internetes travesztiából és poszt
modern fistingből le is doktorált, utólag még sikerrel beírta a tele
patikus flagellációt is, pedig sokszoros túljelentkezés volt. Én nem 
mertem volna, rosszabb volt a középiskolai átlagom, mint az övé.

Lolita egész úton puszilgat, cirógat, fogdos bennünket, gyakran 
egészen nyakatekert pózokban, pedig sem önmagának, sem nekünk 
semmi öröm et nem okoz vele. Kényszeredetten mosolygunk, meg
hagyjuk abban a hitben, hogy ellenállhatatlan. Nem akarjuk meg
fosztani utolsó, szikrányi önbecsülésétől.

A Farkasember hosszas fejtegetésbe kezd a legutóbb látott szín
házi előadásról, pedig tudom, senki nem ül mellé az előadásokon, 
mindenkit taszít a külseje, kakukktojás, és ezt ő is tudja, de egyelő
re még elviseli. Baromságokat dumál, hiszen ugyanolyan primitív 
maradt, mint amilyen mindig is volt, hiába rágta át magát Artaud-n, 
Grotowskin, Brookon, Jan Kotton, Sztanyiszlavszkijen, Brechten, 
Peter Szondin, valamint egész seregnyi kortárs teoretikuson, nem 
sok foganatja lett. Persze azért bólogatunk, pedig égnek áll a hajunk
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a hülyeségektől, amiket összehord. De mikor egy merész kanyarral 
rátér a dada pionírjaira, összevetve a brit pop-art-szenzibilitással, 
az absztrakt expresszionizmus ideológiai hátterére is kitérve, nem 
beszélve Liotard-ról, már nem bírom tovább, belökök egy CD-t a 
beépített műszaki kütyübe, és azonnal ordíttatni kezdem a dance- 
stílussá lebutított elektronikus zenét. A Farkasember erre sértődöt
ten elhallgat.

Spiderman kiszáll, mondván, meg kell ölnie valakit, ez a mel
lékkeresete, amióta kijelentkezett a munkaközvetítőből és beállt 
felszolgálónak egy pizzériának álcázott ópiumbarlangba.

„Hiába, szegény túl korán kezdett Csáthot olvasni népmesék he
lyett” -  gondolom, és valóban szánalmas, ahogy csontváz-soványán 
botorkál végig a zóna egyik mellékutcájában. Pedig képregénybe 
való igazi hős, onnan lépett le, akárcsak én, hogy úgymond meg
őrizzük a személyi integritásunkat, és azt hiszem, ezt egyikünk sem 
heverte ki soha. De hát Lolita is csoportterápiára jár, hiába titkolja, 
tudom. Azt hiszem, kevesen tudnák józan ésszel elviselni a gyakran 
előre determinált, szigorú korlátok közé szorított szabadságot, ha 
időről időre nem ütnék ki valamivel az agyukat: vallással, avant
gárd művészettel, sporttal, ezotériával, droggal, képzelt vagy valós 
betegséggel, szappanoperákkal, biokertészettel, politikával, karrier- 
hajhászással, pletykával, bevásárlással, klasszika-filológiával, kü
lönféle ideológiákkal, szexszel, zenével, okkultizmussal, divattal, 
bélyeggyűjtéssel, chateléssel s a többi s a többi tetszés szerint.

„De vajon a korlátlan szabadságot el tudnánk-e viselni?” -  mé
lázok, de gyorsan elhessegetem a gondolatot.

Godzilla, a gépházban kuporogva, ismét elindítja a teherautót. 
Továbbsuhanunk.

Nézzétek, repülő hattyúraj! -  ujjong fel Lolita infantilis, meg
játszott örömmel, noha mindhárman tudjuk, szilikonból és gumiból 
vannak.

Váratlanul megáll a jármű.
-  Mi van? -  veti oda a váll-lapos, örökké morcos Farkasember a 

kikászálódó Godzillának.
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- Megérkeztünk. Ez a végcél.
Körbepillantok. Takaros utcácska, egysaroknyira a közeli disz

konttól, ahol egykor eszméletlenül sok pénzt hagytam már hajzse
lére, dezodorokra, filmekre, testápolókra, zenés CD-kre és a legkü
lönfélébb hülyeségekre.

Godzilla megpróbálja ízzé-porrá zúzni a környező épületeket, 
de csak néhány repedést okoz, és itt-ott betöri az ablaküvegeket. 
Valamikor felhőkarcolókat tépett ki egyetlen rántással és fektetett 
le egymás mellé, akár a dominókockákat, egész városokat döntött 
porba farka egyetlen csapásával... Már ő sem a régi. Hiába, a kö
zegváltás...

Lolita rágni kezdi a körmét. Tudom, hogy a teljesen lerobbant 
idegrendszere az oka, de nem szólok, hadd higgye, csupán kislá- 
nyos, csintalan, kacérkodó-csábító játék, akár csak az ajakharap- 
dálása. Azt is látom, hogy a tegnapi sminkje van még rajta, nem 
mosta le lefekvés előtt, csak reggel -  valószínűleg üveges tekintet
tel bámulva a semmibe -  rákent egy újabb, friss réteget. Ilyesmit 
régebben soha nem engedett meg magának. De hát a bűntudat akkor 
a legnagyobb, ha titkoljuk, ha pedig szétkürtöljük, csak szégyen és 
a kiközösítés következik. Azt hiszem, előbb-utóbb hamis identitást 
fog vásárolni, és eltűnik, de akárhova megy, ott is csak önmagába 
fog botlani, úgy látszik, ennyi idő még nem volt neki elég, hogy 
belássa. Pedig örökké élni fog, akár tetszik neki, akár nem, hiszen 
nem Nabokov találta ki, ősidők óta volt, van és lesz. Legfeljebb az 
óvodásokon töltheti ki a bosszúját. Olyankor ő a megrontó, amit 
persze mindig újra és újra megbán. Megsimogatnám, de félreér
tené. Azt hinné, én is biztos valami speciális szolgáltatást akarok 
tőle, méghozzá ingyen, pedig mindketten hozzászoktunk már szin
te mindenhez. így inkább csöndben ülök, de a zenét továbbra sem 
kapcsolom ki, jobb, ha a színházlátogató hallgat. Sejtem, hogy ő 
sem tartozik sehová, még a legócskább lebujokból is kinézik, nem 
hogy a város központi könyvtárának olvasóterméből, pedig konok, 
szívós kitartással oda is eljár, folyamatosan falva olyan könyveket, 
amelyekből egy kukkot sem ért. Azt hiszem, mindaddig folytatni 
fogja, míg össze nem roppan, Spiderman pedig valahol valószínűleg
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Baudelaire-t és De Quincey-t átkozza (Csáth már időközben kihull
hatott a tudatából), Lautréamont-t és Burroughs-t pedig végképp, 
hisz már a fogai is kihullottak, műfogsort visel, hogy azt higgyék, 
még teljesen oké, még bírja. Baudelaire A lbatrosza... hmm.

Godzilla megtört, kétségbeesett pillantást vet rám, hüllőteste 
megvonaglik, de csak egy pillanatra, aztán már ismét cool. -  Ponto
san ott vagyunk, ahonnan indultunk. Ez a végcél, a csúcstechnoló
giájú Uroborosz. Sehonnan sehová -  szűri a fogai közt.

„Igaza van” -  gondolom magamban. Rágyújtok, hátradőlök, és 
behunyom a szemem. Jó lenne szerezni egy vörös papírrózsát, de 
azt is tudom, hogy képtelenség. Legfeljebb smaragdokat lophatok 
valakitől valakinek, mint a többiek.

„Vissza kell térnem valamelyik Marvei-, Jodorowsky- vagy Hugó 
Pratt-képregénybe, esetleg ismét Avalonba, vagy Lothlórienbe” -  
fut át az agyamon. „Végső ideje.”
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SZERELEM

Diszkrét glamour. Kis semmi, vákuumhodály. Fizikai teste sincs, 
mindössze egy téridő-síkokat átszövő regisztrálhatatlan energia
mező, és vénebb, mint a világmindenség-szülő őskáosz. Csodás, 
viszolyogtató veszélyzóna, parttalan, transzcendens, irracionális ér
zelemgombolyag. Bőr, test, szétnyíló ajkak. Vasbeton, acél, roncsolt 
hulladék, szürkészöld írisz, félelem és félelem a félelemtől. Autógu
mik sikolya a puha, durván bársonyos sugárutak mentén elhelyezett 
reklámpannók nyáladzó világítótestei határolta útszalagrendszer -  
senkiföldjén. Szürcsöld a bűnt, míg megadatik. Végtelen, ismeretlen, 
műanyag alagútrendszer közepén a zúzmarás szögesdrótot viselő, le
pecsételt sírboltokban őrzött titokkal, kívül a lakóépületekkel zsúfolt 
város-karcinómán, melyet szeretek, szeretek, szeretek, ha gyűlölöm 
is. A sivatag-síkság felemészt, mint a feledésbe hullott civilizációkat 
az idő. Az elektromos fűrészek, marógépek, vasreszelék, gépzsíros, 
talajtalan állófelületek közt műanyag talpú cipőkben szaladgáló szív
dobbanások kihangosítva, fülsiketítővé transzponálva, egészen az 
elektromos hálózatrendszer tűréshatáráig. Bőr, test, haj, szem, száj. A 
roncsolt kristályhold piszkos fénypászmái mint a tányérantenna-erdő 
felett repülő kísértetek (vagy kísértések?) menedékhelye. Nincs múlt, 
nincs jövő. A jelen széthasad, mint egy sebtében felhúzott zúzazöld 
óvszer. A műanyag próbababa sóvárgása, tükör által homályosan. 
Polivinil-klorid Pygmalion. Gyönyörű és reménytelen. Akasztott 
Werwolfok a bevásárlóközpontok roskadozó pultjai közt lógva. Szi
líciumvilág lézerkardos kereszteslovagjai. Hologram-kapuk, fájda
lom-korlátok. Bármikor meghalhatsz. Szürkészöld íriszek körkörös 
valóságátélései. Die Liebe -  Lebensraum. Betonfúrók aszfaltszagga
tó dübörgése az acél-grafit színű alkonyhalmokban. Lenni. Talán.
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SZÉPIAMEZŐK

Ismeretlen városban, véresen, magzatvíz.
Nápoly, tekergő üvegcsík fóliasátorban. Furcsa, nyirkos kőtömbök. 
Bronzba, plasztilinbe fullasztva, halott szoborként.
Almok. A halott hercegnő szemvillanása.
A Cadillacban, szántszándékkal a villanyrendőrnek ütközve, 

persze hiába.
Télen.
Talán Dél-Olaszországban, talán más szépia-ég alatt; csempefa

lak, bágyadt argonégők a birodalmam, a fotocellás ajtók rengetege, 
rácsok, oh, yesyesyes.

-  Egész életemben téged kerestelek.
-  Valóban?
Bekerítve. Süppedt, mentális látótér, szemlehunyt iskolásgye- 

rek-dac, az első ráncokon túl.
-  Nem. Azt hiszem, nem. De azért gyönyörű.
Csillámpor-undor, rácsodálkozás előtt, maga a legolcsóbb apró

pénzes hagyomány.
Szépia-futószalag.
D. alufóliában. Alembrió, bizarr pupilla, bánat. 
Szépia-futószalagmezők. Megállók a kőoroszlán előtt.
-N e m ! Nem!
Szépia-jégréteget lékelve csonkolt ujjakkal.
Szépiamezőkön lépdelve, okos bástyaként, cikcakkban.
Okos ürutas, yeahyeah, ohh.
Szépiahajnal, gőzölgő pórusok birodalma körös-körül.
Nézd, a boldogság kibírhatatlan, könyékig véres a kezem. 
Visszaröppenni az űrbe... oh, oh, yes.
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Nyelv nélkül, barátok nélkül, halmazállapot nélkül, a két alak
váltás közti félig-tiltott határzónában...

- Milyen lehet egy nápolyi tévétorony beep-beep hullámaiban 
harántirányban úszni, milyen lehet Nápoly síküveg felületein kúsz
ni, távol a szégyentől, milyen ízű Nápolyban a szomorúság, fölösle
ges, mindenhol-strangerként Nápoly titkos kéj labirintusaiban, ahol 
drótszőrű ebek rohannak cél nélkül, a szerelem kutyái, milyen hosz- 
szú Nápoly mellékutcáiban az árnyékom, létezik-e ott egyáltalán 
árnyék, bő, borszagú, esőáztatta beton-földanyánkra vetülve, mint 
egy némafilm kimerevített képkockája?

- Maradj velem.
-  Lehetetlen. Talán a következő háborúban. Igen, akkor majd 

viszontlátsz.
-  Mint megszállót, vagy mint menekültet?
-N e m  tudom.
-  Maradj velem.
- Lehetetlen.
Gyönyörű ez a virtuálváros.
Az Üveghegyeken túlról nem-látom a reklám-pannókra fújt fes

tékszóró-firkákat, jobb így.
Olyan ízzel a szájüregben, mint a rozsda alumíniumforgáccsal 

vegyítve, fahéjjal megszórva, buján.
D. nyelve a mohó fájdalomtól a végtelenbe nyíló szépiaszobák

ban hullámlovagolva, Nápoly sikátoraiban.
A hajam, a bőröm, a fogaim áldoztam a fölösleges múltnak.
Parttalan smaragdszín tengerben fulladozom.
Csak mi, a város és a törékeny csillagörvény.
Istenem, milyen banális.
Száj, szemöldök, szavak, szavak.
Lila foghús, szemmagasságban.
Most.
Zen vágyak, sáskahad.
Ajak, a kéz nano-felületeit mohón kóstolgatva, menekülés.
-  Kérlek!
D. önmaga ellensége:
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-  Ülj a szárnyamra, kezeim rohadó csonkok, szelídíts meg. 
Sáskahad, csitt. Testbeszéd.
A Napnak ütközve, kopaszra borotváltan, mint a rabok. 
Sáskahad, pompás párducok a perzsaszőnyegen, a szerelem kutyái. 
Bronzba, plasztilinbe fullasztva.
-  Szeretlek!
Szépiaszoborként futva, kopaszon, vacogva várva az ismeretlen 

terek üres teljességére, lila nadrágtartóban, roncsolt karjaiban a fé
lelemmel.

Egyetlenem!
Egyetlenem!
Boldogtalanságfüggő bőrbábuk.
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SZILÍCIUMVÖLGY

Nagy, kihalt tér, légvédelmi ütegekkel, riasztóberendezésekkel, 
bonyolult radarrendszerrel. Anikó. Meztelenül sétál a néptelen ut
cákon, reflektorfénybe és elektromágneses hullámokba burkolva. 
Az égbolton sugárhajtású repülőgépek száguldoznak a ragacsos al
konyban, lent a teret észak felől határoló kőszfinx árnyéka telepszik 
rá a néma, mozdulatlan környezetre. Anikó a műszaki felszerelést 
és a szögesdrót-akadályokat kikerülve megáll a szfinx mellső lábai 
közt heverő koporsó előtt. Elsötétül a tekintete, úgy érzi, mocskos, 
durva kezek tapogatják. Felette a beteg hold, kezében viaszból gyúrt 
voodoobábu. Határozott mozdulattal beleszúr egy kötőtűvel, a Teto
vált felordít a koporsóban, és kinyitja a szemét. Anikó fölébe hajol.

„Mit álm odtál?”
„Poros, szürke betonbirodalmat, denevéremberekkel.”
Anikó savanyú fintort vág, és megindul a tér ellenkező oldalá

nak irányába. A Tetovált botladozó léptekkel követi.

Önkiszolgáló, mellette passzázs, neonreklám, kirakatüveghez 
nyomott arc, igen, egy arc. A Fiú. Síkabát, farmernadrág, doc Mar- 
tens-cipők. A kőburkolaton toporog, félig elenyészett gondolatok
kal, a neonreklám alatt, az összefirkált fal előtt. Hóna alatt testépítő 
folyóirat, kezek a zsebben. A Tetovált. Kopaszra borotvált pszicho
pata, kezek a tarkón, könnygázkönnyek. A K -47-es gépfegyverrel 
le-fel sétálgat; bent a flistüveg-kirakat mögött Anikó, a rózsaszínű 
koncertzongorához kötözve. Es az a rengeteg zombi. Karcinogén 
röntgensugarak töltik be a passzázs légterét könnygázzal kombinál
va. A Fiú megfordul, és a Tetovált kontaktlencséjébe pillant.

„Baszom az anyád. Meg foglak ölni.”
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A Tetovált belegépfegyverez a kirakatba, a Fiú pattanásos arccal 
sír a szemeteskonténerek és a falfirkák között. Anikó. Anikó né
maságba süpped, azt gondolja, hogy szóra sem érdemes, távoli la
birintusokban suhan puhán, nesztelenül. A zongoralábhoz kötözve 
térdel, a Tetovált pezsgővel itatja; a terem sötét, csak az ultraibolya 
égők világítanak. Anikó a Tetovált fülébe súgja:

„Zombi-party -  majd azt: -  Add vissza a tablettáim at.”
A Fiú a fal előtt zihál, aztán a legközelebbi konténerbe hajítja a 

gépfegyvert, és futásnak ered.

Sötét, áporodott szagú terem, könyvkatedrális. M utáns pókok, 
rég megszokott-tudomásul vett lehallgatókészülékek bújnak meg 
álnokul a papírtömegek káoszában. Anikó régi pergameneket ta
nulmányoz, bal kezében Yorick koponyája. A Tetovált hóna alatt 
vaskos, gót betűs kódex. Anikó felpillant.

„Vigyázz, mérgezett tintával írták.”
A kódex a megkopott fényű parkettára hull. A könyvrengeteg

ben, a flagellánsokat ábrázoló triptichon melletti varázstükörben a 
Tetovált a bűn áttetszőségéről merengve hosszan fürkészi önmagát, 
majd megfordul.

„Kívántam valamit.”
A varázsképernyőn a Wallhalla négydimenziós képe sejlik fel. 

Anikó izgatottan felkiált.
„Látod?”
A Tetovált kifejezéstelen arccal feléje fordul.
„Igen. M űanyagból van az egész.”
Anikó összeszorított szájjal köpi ki magából a szavakat.
„Mondd, te szerepelsz az én valóságfilmemben, vagy fordítva?”
A Tetovált pillantása rászegeződik a bársonyfűggöny keretez

te ablaknyílásra. Az üvegtáblán túl génsebészeti kutatóközpontok, 
tömegsírok, vas-cement szívű, állagú emlékművek terpeszkednek 
lomha egyhangúsággal.

„Nem tudom. Nem is fontos.”
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TARZÁN, A PARTIZÁN

Maugli Tarzánnak képzelte magát, főként régi DVD-felvételek 
nézegetésekor, főként angol popzenészek clipjeire mereszetgetve 
nagy tükörtojás-szemeit.

Egyszer Morrisey elunta a meddő bámulást, és ingerülten kiszólt 
a képből:

„Vedd már észre magad. Te maximum statiszta lehetsz egy ala
csony költségvetésű koncertfilmben.”

Maugli megdöbbent, de már másnap beállt nagyvárosi gerillának. 
Sokat nevetgélt, mindig gúnyosan, és valahányszor egy frissen 

meszelt fal előtt haladt el, autófestékkel felfirkálta:
„W eismüller.”
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TERMÉSZETAZONOS ÍZFOKOZÓ

Lövöldözve betörök egy biolaboratóriumba, és a szilikonlét örö
mével végigfutok a vakítóan kivilágított folyosón.

„Run, Forrest, run!”
Aztán kilépek az ősöreg, katódcsöves asztrálvilágból, mert csö

rög a drótnélküli.
Félperzsa, lelki beteg macskám mellett halott nagyapám ácsorog 

a konyhaszekrény előtt, aszott testén egy csipketerítővei.
„Nahát, papi, már megint bártáncosnőnek képzeli m agát!”
Kikapcsolom a telefont, bekapcsolom a DVD-lejátszót, és bele- 

mászok a fürdőkádba.
M urnau, a svábbogaram, gonoszul sziszeg a sarokban, aztán be

mászik a mosógép forgódobjába.
A csempék mögül nyávogás hallatszik, de az nem a macska, az 

biztos.
A sam ponosüvegcséhez fordulok.
„Transzperszonális, behaviorista és jungiánus pszichiáterhez 

már jártam . Te mit tanácsolsz?”
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THE ELEMENT OF CRIME

Légszomj.
A sajátom.
Nem tudom, hol vagyok.
Tűhegynyi pupilla.
Az enyém.
A m aszk-hagyta hasadékok mögött egy ülés bőrhuzatának kör

vonalai.
Neoncsövek fényei egy alagútban, gyors egymásutánban ismét

lődve.
Szigetelőszalaggal összekötözött kezekkel, kifacsart pózban he

verek az elülső üléseken.
Az alagút véget ér, valami híd, reflektorfényben.
Görcsös igyekezettel ülőhelyzetbe hozom magam.
Noha csak kétrésnyi a látómezőm, az autóban egyedül utazom. 
Maximális sebességgel hátrafelé.
Jean-M ichel Basquiat.
Most már tudom.
Ezt kellett volna mondanom.
Hogy pontosan hol és mikor, kibogozhatatlan.
Valamiféle szoba, mellettem egy kambodzsai nőről letépik a 

ruháit.
Sikoly és üvegcsörömpölés.
Imbolygó piszkossárga fények.
Igen, erre emlékszem.
Valamit kérdeztek, amit nem értettem, csak annyit, hogy valaki

nek a nevét akarják tudni.
Aztán a sikoly és az üvegcsörömpölés.
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Majd m intha valami emelődaruból zuhannék alá a ragacsos sö
tétségbe.

Képtelenség.
Keith Haring nevét nyögtem ki végül.
Talán.
Fatális tévedés volt.
A gonosz autó féktelen iramban vágtat hátrafelé.
Magától.
A sebesség az üléshez tapaszt, mint rágógumit egy gyerek fog- 

szabályozójához.
Krémszínű, lyuggatott mintájú bőrhuzat.
Az enyém.
Talán.
A kocsibelsőben a Rossz fluidumai örvénylenek.
Otthonos kapszula, mint egy damilról lelógatott mű-díszhalnak 

a zselatinnal telt ál-akvárium.
Csak ez a légszomj, ez ne lenne.
Kommandós-bérencek voltak, egy aukciósház szabadította rám 

őket, a távol-keleti nő pedig a saját bűntudat-lányom, aki halmozot
tan fogyatékos csecsemőt szült nekem, tőlem.

A rosszul adagolt sztrichnintől, az ő szegény karja.
Az első Buendía, aki sóvárgásból született.
Ördög vagy-e?
Angyal vagy-e?
Szárnycsattogás az éterben.
Basquiat, hallasz?
Szendergek.
Ne adjak egy injekciót?
Lehet, de még várhat.
Várhat?
Akár örökre.
A szigetelőszalag ragasztóanyaga összekötözött kezeimbe mar, 

akár egy húscafatokra éhes sirály-raj.
Tűhegynyi pupilla.
Az enyém.
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Az autó elülső síküvegét fémcsőrök zúzzák, de a dupla védőbe
vonatnak hála, egészben marad.

Ilyen nincs, gondolom, de a valóság rácáfol a szűk ösvényű re
alitásra.

Néha-néha a kirakatok előtt kétes éjszakai járókelők bámulnak 
felém.

Azt hiszik, élnek.
Ki tudja, miféle maszkos kísérteiét láthatnak az autó ablakában 

megvillanni.
Nem mintha fontos lenne.
Időnként nekimegyek egy-egy parkoló kocsinak, konténernek, 

a járdákon átkelő mű-lényeknek, felborítok pár kukát, s hosszan 
magam előtt (vagy inkább mögött?) tolom őket.

Szirénaszó.
Ismerős, mint a zuhanóbombázók röptének zaja, belém rögzült. 
Ismerős, mint a véres üvegcserepeket maguk után hagyó sikolyok. 
Mint a zuhanás a vasmenyasszony zselatin-méhébe.
Ismét alagútban találom magam, csak a neoncsövek alakja más. 
Hallasz?
Megöltelek.
Én hívtalak.
Szétromboltalak, mint egy legóépítményt.
Sss... Vége.
Akkor hagyj szunnyadnom.
A gyerek halott, akárcsak te.
Baromság, még egy festékszórónak is lelke van.
Velem maradsz?
Fáradt vagyok, fáradt.
Meg sem kísérelem kiszabadítani a kezeimet, hogy letéphessem 

a maszkot.
A kezeim nem az én kezeim, az arcom nem az én arcom.
A szirénaszó helikopterzúgással vegyül.
Képtelenség, ez nem hallatszhat az alagútban.
A realitás, mint puha, süppedő aknamező.
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A lányom, testén piros festékszóró-nyomokkal, am int Angkor 
Vat néptelen folyosóin rohan.

Hiába hatol át a falakon, sikolyai dekódolhatatlanok. 
Jean-M ichel Basquiat.
Ezt kellett volna mondanom.
Nem m intha lett volna miért.
Én elfogyhatok, a szirénaszó, a neoncsövek, az autó alatt szik

rázó aszfaltút soha.
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TRACK NO 11 MP3, RETRODANCE

Esős, parázna délután. A könyvek közt halott pianínó ronda, 
mérgezett virágokkal. A nyirkos, nyúlványokat szülő, izzadó fürdő
szoba áttetsző jakuzzi-kádjában vízbefúlt Hausfrau, lihegő Lassie- 
kutyával a csempepadló közepén.

A szétlőtt városrész lángoló szobrai meztelenül téblábolnak a 
nagy, háztáji-urbanizált romok közt. Egy fáradtolaj-szagot árasztó 
kétnemű zombi útbaigazít:

„Arra van a színház, élő ülőhelyekkel, melyek minduntalan elnyel
ni készülnek, és a táguló-zsugorodó, megerőszakolás után sóvárgó 
forgószínpad, ahol kedves lepkeraj emlékeztet a gyermekkorodra.” 

Allatiasan felhorkanok.
„Kellögem !”
„M i?”
Immár cizelláltabb hangnemben lököm a rizsát.
„Vendégszöveg. Visszafelé: megöllek.”
Vérző üvegnyak a kezemben, és furcsa lebegés a semmiben. 

Felállók a színpadon, és beleüvöltöm a sötétbe:
„Kurva dögök, feltolom a nyúltagyatokig.”
Erre előjön két üres arcú zsoldos. Csak szájuk van és lángoló ha

juk, mely sztereotipen lobog a légkondicionálótól, egyikük hosszú, 
combig felhasított fekete szoknyát, ál-gyászleplet visel, elővillanó/ 
átsejlő, sztereotipen összevagdosott testtel könnyedén, mint egy 
táncművész mozog, és vicsorít. Tüskés, egzotikus növény.

A másik kétségbeesett fluidumokat árasztva legépfegyverez. 
„Hülye parasztok, már rég halott vagyok, csak Fritz Láng, Ei

senstein, Bunuel és a legújabb távol-keletiek filmjei éltetnek, mint 
egy vizuálvám pírt.”
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Fecskendőt szúrnak az egyik szemembe, és döngő léptekkel el
tűnnek.

Ö li-W -Á ra-Z-14 oldalba bök.
„Kik voltak ezek a fantom parasztok? Álomrablók?”
Ismét töltök neki a zöldteából.
„Dunsztom sincs. Valami kretén állatok. Te csak ne zavartasd 

m agad.”
Oli-W -Ára-Z-14 szorosabbra fonja a köteleimet:
„Azért egy üvegnyak még m egteszi.”
Rábólintok. A vedlett pianínó mellett Xaver-H-51 lóg fellelke

sülten, felakasztva.
Ismét a zöldteás csészébe nézek.
„Te, nézd! Itt egy hétfejű sárkány lakozik.”
„Milyen igazad van... Mint mindig, cuncusom.”
És ekkor tompa, vajúdó hangon megszólalnak a gépfegyverek. 

Egymásra bólintunk, és belecsókolok a nyakába.
Oli-W -Ára-Z-14 kirúzsozza a mellbimbóit, és m agához szorít, 

mert valahol olvasta, újítani kell.
Persze vicc az egész, ismerjük egymást.
Szintetikus Bio-Tavaszt időzítettek a VárosBura terében, de az 

is lehet, hogy gyengül a percepcióm, rosszul érzékelem a vadvirág/ 
algafalak illatát. Tulajdonképpen az ilyesmi abszolúte lényegtelen.

M indkettőnknek ismét töltök a zöldteából, pedig már kihűlt, 
számomra élvezhetetlen.

Börleszk, Éj Anyánk. Vagy A Bajnokok Reggelije, háztartási fó
liába tekerve, hogy a szaftjában sülve azért zamatos maradjon.
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TÜNDÉR, MESE

Az osztály -  már akinek a szülei ki tudták fizetni a költségeket, 
pedig az még egy egészen más világ volt -  egy másik, szintén új
vidéki iskola tanulóival együtt egyhetes tavaszi „kirándulást” tett a 
Fruska gorán felépített-üzemeltetett pionírtáborban. A gyereket tu
lajdonképpen az egész program tökéletesen hidegen hagyta, egye
dül azt nem értette, miért haragudott a tanító néni, amikor egy öreg 
partizán előadása alatt észrevétlenül meglépett, és pitypangot szedett 
a közelben. (A gyerek egyedül erről a növényről tudta, hogy nem 
is szúr, nem is csíp, azért döntött a pitypang mellett, az öreg pedig 
szimplán unalmas volt, időnként elveszítette beszédje fonalát, a sze
nilitástól-e, vagy a borvirágos orrán tetten érhető alkoholizmusa mi
att, ezen nem gondolkodott, de azt érezte, az öreg poénkodni próbál 
a gyerekek előtt, ám valahogy görcsös volt az egész, és a gyerek tud
ta, érezte, hogy a bácsi minden, csak nem boldog. Akkor még nem is 
sejtette, milyen lehet az öregnek a műfogsor-pucolástól a szívritmus
szabályozón és a visszeres lábain át a kényszerdiétákig, nem beszél
ve a rég megunt asszonyról, aki lenézi, egy partizán el sem válhat, az 
unokái pedig csak azért járnak hozzá, hogy legomboljanak a nyug
díjából egy tekintélyes összeget, hülyeségekre, pontosabban olyas
mikre, az öreg nem is érti, minek és mire, csak azt látja, hogy a pénze 
kell nekik, nem ő, meg sem hallgatják, és sosem kérdezik meg, hogy 
van, mit álmodott az éjjel, vagy bármit. Az öreg, mikor már csak a 
lompos asszony ordíttatta a hülye operáit, vagy zongorázott, amit ő 
tiszta szívből utált, de hát a felesége úrilány volt annak idején, hiába, 
de végül éppolyan lompos lett, mint a többi öregasszony, ennek el
lenére még mosogatni sem akart, persze volt pénz cselédre, pénz az 
volt, azért kellett neki, most már tudta, meg az egykori pozíciójáért.
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Az öreg ilyenkor csak bámult maga elé. A világ is más lett, és már 
nem értett semmit, csak azt, hogy fölösleges. Ivott, ezért már csak 
hébe-hóba léptették föl, akkor is csak egészen kis gyerekek előtt, 
ilyenkor nem tudta, szégyenkezzen-e, vagy legyen-e hálás, aztán 
megint csak ült a nagy, kihalt házban. A gyerekek, miután már nem 
függtek tőle, feléje sem néztek. A pofájába mondták, nem kíván
csiak a lövészárkaira, különben is ő csak egy primitív, iskolázatlan 
pálinkás bütykös, semmi más. Az unokáit meg már kiismerte. A fe
lesége a vége felé már nem hallgatott zenét, nem is zongorázott, de 
igyekezett a ház minél távolabbi zugába húzódni tőle, talán paszi- 
ánszozott, vagy külföldi, drága képes folyóiratokat lapozgatott. Az 
asszony több nyelven beszélt, ami fiatalon imponált neki, akárcsak 
a műveltsége, de ma már irritálta, mert már tudta, csak számításból 
ment hozzá, mivel a háború után mindenüket elvették; a valamiko
ri lány összeszorította a fogát, mert folytatni akarta a megszokott 
életmódját. Meg is kapta tőle, azt meg, mégis vénségére ugyanúgy 
elhagyta magát, mint az a sok egykori lány, akiket az öreg valamikor 
szeretett, csak épp ugyanabból az alapanyagból gyúrattattak, amiből 
ő. Az öreg, mikor épp nem volt részeg, csak maga elé bámult, és 
olyan hangon szólalt meg, amiről tudta: szűkölés. A gyerek mind
ezt nem tudhatta, de érezte, hogy a bácsiban valami rég darabokra 
tört. Hogy pontosan mi, azt nem tudta, de menekülni akart. Ezért 
szökött el pitypangot szedni. Ilyen közel még soha nem volt az ún. 
természethez. Ez sokkal, sokkal érdekesebb vo lt...) Miután a taní
tónő leteremtette, noha az összes többi foglalkozást is unta, a helyén 
maradt, és azt csinálta, amit a többiek. Míg aztán ...

*

A tanítónő elvezette az osztályt a nem is olyan közeli, szépen gon
dozott kömyékű forráshoz, amelynek sziklahátterére -  úgy félméter
nyire a csordogáló víz csöve fölé -  egy nagy vörös csillagot pingáltak.

A tanítónő (a gyerek szemében magas termete, lapáttenyerei, 
erős, pattogó hangja miatt félelmetes óriás volt) még a szokásosnál 
is jobban kihúzta magát, és a tanulói felé fordult.
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-  Látjátok? Ezt a forrást használták a partizánok, amikor a har
cokban elcsigázva megszomjaztak. Ezenkívül ez a fa itt -  a taní
tónő, hogy csillogtassa tudását, büszkén rámutatott egy óriási fára 
-  legalább ötszáz éves, már Kraljevic Marko idejében is itt volt.

A gyereknek meglódult a fantáziája. Ötszáz év ... és ő mindösz- 
sze kilencéves, a tanítónő pedig meghatározhatatlan korú, de akkor 
sem túl öreg. Baszatlan tyúk, mondta egyszer B. Józsi, az osztály 
legrosszabb tanulója, arra célozva, hogy a tanítónő vénkisasszony, 
de a gyerek tudta, hogy ez nem igaz. A tanítónő a maga módján 
szép volt, biztos volt valakije, ezt is beszélték az osztályban, per
sze sutyorogva, kacsingatva és kimondottan rosszmájban. Azt sem 
értette, mi köze lehet Kraljevic Markónak ehhez a fához, a gyerek 
ugyanis könyvmoly volt, tudta, hogy az illető sohasem járhatott 
a Vajdaságban, de bölcsen hallgatott, a szülei már rég beléverték, 
hogy fogja be a száját, ha ilyesmit hall, amióta világ a világ, mindig 
a győzteseknek van igazuk, elég nagy szamár már, muszáj ezt be
látnia, és még sok minden mást is, amikről jobb, ha nem is tud, úgy 
sem értheti, semmit sem érthet, nem is nagyon kell, és egyáltalán 
szálljon m ár le róluk az örökös kérdezősködésével, nagyon el van
nak foglalva, sokat dolgoznak, fáradtak, miatta hajtanak, hálátlan, 
és a tanítónőt is értse meg, a program szerint kell tanítania.

A gyerek előtt ez meglehetősen homályos volt, mint ahogy az 
is, miért ünnepük otthon a karácsonyt és a húsvétot, ha nincs Isten, 
mire az anyja, aki akkoriban még elegáns, nagy karimájú kalapo
kat hordott, és formás lábain büszkén kopogott végig a városon az 
elmaradhatatlan tűsarkú cipőiben, és akire a gyerek úgy tekintett, 
mint egy gyönyörűséges, lopva állandóan szenvedő, boldogtalan 
királynőre, amiért biztos ő a felelős, szóval az anyja azt mondta 
erre, hogy a kommunizmusban mindenki egyenlő, ami nagyon szép 
eszme, de a Jézuska is jó, csak hallgasson, kirúgják a munkahe
lyéről, ha tudom ást szerez a főnöke a titkos otthoni ünneplésekről, 
azért. A gyerek ezt még kevésbé értette, de hallgatott.

A tanítónő érdes hangja szakította félbe a gondolatait.
-  Azért mondtam, hogy hozzatok magatokkal üres üveget, hogy 

megkóstolhassátok, és egész nap iszogassátok a vizét.
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M indenki (a gyerek is) engedelmesen megtöltötte a maga üres 
coca-colás üvegét, és már indultak is vissza, hisz ez volt az egyetlen 
út egyenesen a pionírtábor felé, nem is téveszthették el. A tanítónő 
is indulni akart, csak a gyerek álldogált tovább a kút mellett.

A pedagógus föléje tornyosult, mint egy nagy, kőkem ény húsból 
összepréselt hegy, és rászólt.

-  Te mire vársz?
A gyerek, kezében a forrásvízzel telt coca-colás üveggel, lesü

tötte a szemét.
-  A Tündérre.
A tanítónő tudta, problémás a gyerek, ha nem is úgy, mint B. 

Józsi, aki nyíltan szemtelenkedett vele, D. Bandi, aki időnként még 
harmadikban is összecsinálta magát, H. Anikó, aki egyfolytában, 
betegesen hazudozott, amit még a gyerekek is észrevették, csak ő 
maga nem volt tudatában, vagy K. Mari, akit csak azért nem irá
nyított át a speciális iskolába, mert mindig volt rajta munkaköpeny, 
soha nem szólt, ha nem kérdezték, és egyetlen óráról sem hiányzott 
a három év alatt, még igazoltan sem, de akkor is tudta, ez a gyerek 
más, még sok baj lesz vele. Lepra ez a szakma, gondolta a tanerő, 
és hegyesen rákérdezett a gyerekre:

-  Milyen tündérre?
-  Minden forráshoz tartozik egy tündér. Őt várom.
A tanítónő, aki már kezdett fázni, ha másról lett volna szó, simán 

visszaráncigálta volna fülénél fogva a többiek közé, de kitűnő tanu
ló a gyerek, az anyja pedig párttitkár, így erőt vett magán, és meg
próbált kedves lenni, elvégre a gyerek csakugyan nem tehet róla, 
szegény szerencsétlen...

-  Kisfiam, tündérek csak a mesékben vannak.
A gyerek határozottan a nő szemébe nézett.
-  Ez nem igaz.
A pedagógus, aki ilyenkor már normális körülmények között 

más gyereket fölpofozott volna a nyegle válaszért, hogy mer ez a 
taknyos így beszélni vele, mit képzel magáról, ezenkívül senki más 
nem volt a közelben, a többi gyerek már rég távolabb bóklászott, de 
elmondaná otthon, tudta, hogy elmondaná, és akkor m ehetne vissza
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abba az isten háta mögötti faluba, ahol eddig tanított, ahol még fel
ső tagozat sincs, így számításba jöhető férfiak sincsenek, legfeljebb 
a helyi állatorvos vagy a patikus, akik már rég foglaltak... Mindez 
végigfutott a tanítónő agyában, így vett egy mély lélegzetet, és nyu
galmat erőltetett magára (mindig büszke volt az önuralmára).

-  Ezt honnan veszed?
-- Olvastam.
A pedagógus keresztbe fonta karjait. Tudta, lovon van már.
-  Folytasd.
A gyerek belelendült. Végre valakinek elmondhatja. A felnőttek 

elhárítják, a társai kiröhögik. Egyre csak ömlött belőle a szó.
- A kereszténység előtti Európában, de máshol is, mielőtt megje

lentek a monoteista egyházak, az eldugott vidékeken, ha némileg mó
dosult formában is, még sokáig fennmaradt a tündérekbe, manókba, 
lidércekbe és más természeti lényekbe vetett hit. Ott, ahol nem volt 
boszorkányüldözés, vagy az istentelenek elleni harc, máig fellelhető
ek ennek nyomai. Nem véletlen, hogy Mózesnek a Sixtus-kápolnában 
szarvai vannak, mint ahogy Nagy Sándort is kosszarvakkal ábrázol
ták a pénzérméken. Ez nem más, mint a Szarvas Istenség, akinek pár
ja  a Nagy Anya, akinek nyomai kimutathatók a Szűzanya-kultusz- 
ban, mint ahogy Jézust is sokan összefüggésbe hozzák a vegetáció 
istenével, vagy az iszlám előtti szíriai Attisz- és Adonisz-kultusz- 
szal. Valamikor az emberek azt hitték, a fákban, egyes növényekben, 
a forrásokban, a folyókban, tavakban tündérek és mindenféle lények 
élnek, ami szerintem igaz, mindezt kombinálva a politeizmussal.

A tanítónő összeszűkült szemmel nézte.
-  Mivel?
-  Politeizmussal, vagyis többistenhitte 1. Ezek a mai szentek.
A tanítónő továbbra is toronyként magasodott a gyerek fölé.
- Ezeket hol olvastad?

- Komparatív mitológiával foglalkozó könyvekben. Kompara
tív - ugye tudja -  annyi, mint összehasonlító.

A tanerő erre kitört. Nem merte megütni a gyereket, ezért ránci
gáin i kezdte, és paprikavörösen, egészen a gyerek arcába hajolva, 
teli torokból üvöltötte.
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-  Utálom a koravén okostojásokat! Tündérek nincsenek, se is
tenek, érted, te kis hülye? Ez partizánforrás, de csak víz! Érted? 
Víz és semmi más! - Aztán látva a gyerek rémületét, diadalmasan 
hozzátette. -  Holnap különben is látogatóbajönnek a szülők. A tieid 
is. Majd beszélek velük, biztos lehetsz benne. -  Csillogó szemmel 
még jobban kihúzta magát. Lelki szemeivel már látta, amint a nagy
kalapos párttitkárnő sírva könyörög neki. -  Csak nehogy még nekik 
is bajuk legyen a dologból!

A gyerek szemei előtt fekete pontok kezdtek ugrálni, zúgott a 
feje, bőre pedig szürke lett, akár egy vízihulláé. A tanítónő meg
ijedt. Tudta, mi fog következni. A gyerek már kétszer elájult az is
kolai ünnepségeken, egyszer épp akkor, amikor a norvég testvéris
kola küldöttségének adtak műsort. Gyorsan elkapta a gyereket, aki 
már imbolygóit, és az üvegből rálocsolt az arcára, már szégyellte 
magát, szegény, nem tehet róla, hogy a könyvekbe menekül, és ösz- 
szetéveszti a valósággal, betegesen érzékeny, ezt az egész iskola 
tudja, már sajnálta a vézna gyereket, önmagára pedig nagyon hara
gudott, elvégre pedagógus, azért választotta ezt a pályát, mert sze
reti a gyerekeket, ez nem is ő volt az előbb, maga sem érti, jobb 
nem belegondolni, hogy akkor ki volt az? Még mindig a gyereket 
szorongatta, és most már kedves volt, mindenképpen az akart lenni, 
muszáj volt annak lennie, hiszen ő jó , és alapjában véve ez a gyerek 
se rossz, csak más. A gyerek felé nyújtotta az üveget, az alján még 
lötyögött egy kevés víz.

-  Igyál. Ilyen víz úgysem folyik a csapból. Gyógyhatású.
A gyerek azonban még mindig hullasápadt volt, és mivel ráadá

sul anorexiás is, a tanítónőnek hirtelen átfutott az agyán, akár ösz- 
sze is Toppanthatná a lapáttenyereivel, amelyeket legjobban gyűlölt 
magán, ez mindig elárulta, hogy az, ami: gyorstalpaló tanítóképzőt 
végzett parasztlány, hiába öltözött úgy, mint ahogy a tévében látta. 
Arra még nem gondolt, hogy majd miután nyugdíjazzák -  sose ment 
férjhez, hiába jö tt a városba - ,  a lakásában kuksolva csak a sorozat
filmeket nézi majd egyfolytában, úgy is találnak majd rá holtan, a 
tévé előtt, miután a szomszédoknak gyanússá válnak a postaládájá
ban felhalmozódó számlák, újságok, és eszükbeju t, hogy már ré
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gén nem látták, ahogy árnyszerűen elsuhan mellettük. Bevásárolni? 
Kocsmába? Étterembe? Mert hogy férfihoz vagy barátnőhöz nem, 
azt biztosan tudták, szinte az arcára kövesedctt a magány. A tanító
nő ekkor ezt még nem tudhatta, csak azt érezte, hogy túllőtt a célon, 
ez nem lehet ő, ő nem ilyen. Ismét mosolygott.

-  Ha akarod, akár mindennap eljöhetsz ide, a forráshoz, amíg a 
táborban vagyunk. Másnak nem engedném meg. A szüleidnek sem 
szólok. Tőlem hihetsz a tündérekben, vagy akármiben, de a többi 
gyereknek egy szót sem róluk. Rendben? -  És olyasmit csinált, amit 
egy kilencéves gyerekkel még soha: lekezelt vele.

A gyerek lesütötte a szemét, és halkan válaszolt.
-  Rendben.

*

A gyerek mindennap elment a forráshoz. A többieknek azt mond
ta, ízlik neki a víz, ami mellesleg valóban igaz volt. Az sem zavarta, 
hogy elég hosszan kellett oda-vissza gyalogolni érte.

A szülők már másnap megérkeztek. A tanítónő szokásos, ünne
pélyes beszéde után (a pedagógus valóban egy szót sem szólt az 
esetről) a gyerek félrevonta őket, és a diákbarakk számára fenntar
tott rekeszéből diadalittasan előhúzta az előre bekészített üveget, és 
feléjük nyújtotta.

- Kóstoljátok meg. A világ legjobb vize.
A szülők gyanakodva nézték a kólásüvegben lötyögő, kétes tisz

taságú folyadékot, és noha viszolyogtak üvegből inni, mindketten 
meghúzták.

A gyerek ragyogott.
-  Ugye fantasztikus?
Az anya, akinek rúzsfoltja ott maradt az üveg száján, zavartan 

elmosolyodott.
-  Hát persze.
A gyerek bizalmasabbra fogta.
-  Tündérvíz.
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A szülők egym ásra néztek, aztán az apa olyan tanácstalan tekin
tettel, melyet még a gyerek sosem látott a porcelánkék szemekben, 
halkan kibökte.

- A z  biztos.

*

Harminc-egynéhány évvel később az egykori gyerek, ma már 
férfi, de ő magában inkább fiúnak nevezte önmagát, hiába látta na
ponta saját szőrös mellkasát, combját, tésztaszerű arcát, az álián a 
borosta közt itt-ott ősz szálakkal, egyszerűen képtelen volt férfiként, 
vagy felnőttként tekinteni önmagára, gyerek pedig m ár rég nem 
volt, nem is akart lenni, most már tökéletesen tudta, számtalanszor 
visszaéltek a naivitásával, a tapasztalatlanságával, valamint, ahogy 
egy tizenöt évvel idősebb szerb barátnője fogalmazott, akivel egy 
időben színházba, koncertekre járt, „a magyaroktól teljesen szokat
lan, szinte botrányos nyíltságával”, így magában továbbra is fiúnak 
nevezte magát; szóval a fiú, akinek semmi sem sikerült, beült a gon
dosan kiválasztott taxiba; biztos forrásból hallotta, ez az egyetlen 
taxivállalat Újvidéken, ahol senki sem ülhet részegen a volánhoz, 
és egyikük sem heroinfüggő, ami ebben a szakmában egyáltalán 
nem ritka, persze azt is tudta, a sofőröknek legalább a fele mellék- 
keresetként besúgó, de ezek nem tesznek fel fölösleges kérdéseket, 
noha már rég nem voltak titkai, az emberek leírták, még egy szu
permarketbe sem ment be szívesen, busszal is csak akkor utazott, ha 
muszáj volt, már úgy általában viszolygott az emberektől, és öröm
mel konstatálta, hogy a szomszédjai is, ha csak lehet, nem veszik 
észre, nagyon nehezére esett volna visszaköszönni. Eszébe jutott a 
bátyja, aki még húszévesen is katonázott, persze csak titokban, be
zárkózva, mert maga előtt is szégyellte, és most már tudta, a bátyja 
legszívesebben ma is katonázna, de nem lehet, családja van, hajnali 
fél négykor kel és este hatra ér haza, kilenckor pedig már le kell 
feküdnie, mert másnap korán kell kelni, és boldog, hogy legalább 
a hétvégéje szabad, ugyanakkor mindennap azzal a tudattal megy 
be az irodába, hogy minden indok nélkül kirúghatják, és évek óta a
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kölcsönökből felépített házának csak a kamatjait tudja törleszteni. 
A fiú, aki még negyven fölött sem tudta, mit akar, de abban biztos 
volt, hogy ezt nem akarja.

Szóval beült a járműbe, és az egykori pionírtábor címét mondta 
be a sofőrnek. A járm ű vezetőjének egy arcizma sem rándult, noha 
nem érthette, mi a jó  nyavalyát akarhat ott az isten háta mögött, 
ahol az a létesítmény már rég bezárt. Az út folyamán végig hallgat
tak, pedig a fiú különben nagyon beszédes lett, le se lehetett lőni, 
de most erőt vett magán. Miután odaértek, a kanyargós hegyi ös
vényen, ami az egész síkság egyetlen hegyvonulatához, a Fruska 
gorához tartozott -  a fiú ma már tudta, nem is olyan régen még 
Tarcal-hegységnek hívták, és biztos volt benne, ha sokat bányász- 
gatna a különféle levéltárakban, megtalálná a német és a török ne
vét is, viszont a kelta, avar, bolgár, gepida, szarmata, hun és a jó  ég 
tudja, milyen elnevezéseket már soha -  de akkor is a szobájában 
mindennap ráláthatott a hegységre, szerette, ha nem is volt túl ma
gas, de akkor is hegy, ezenkívül csak a román határ mellett megbújó 
kisvárosnál, ahonnan a szülei származtak, van egy hasonló hegy, a 
Kárpátok nyúlványa, különben csak síkság és síkság, semmi más. 
Soha nem értette, apja mért tartotta gyönyörűnek azt, hogy „Látod, 
mindenütt sík, ameddig a szem ellát”, neki talán ez volt a haza, a 
fiúnak ebből már nem jutott, tőle felnőttkorára már minden lehető 
hazát elvettek, csak az internet, a könyvek, a zene- és filmkonzer- 
vek, valamint a fantáziája és az anyanyelve maradt, amihez még 
ragaszkodott, de az abszolút idegenségérzete, amit ő azzal enyhített 
magában, hogy „mindenhol-turista” , akkor is a bőre alá égett. A 
sofőr zökkentette ki a gondolataiból.

-  Ez volna az, nem?
A fiú úgy emlékezett, egyetlen aszfaltozott út vezet a forrásig, 

azt mondta, vigye el oda. A sofőr először elhárította. Errefelé nincs 
forrás, de a fiú tudta, hogy van, kötötte az ebet a karóhoz, hogy men
jenek az aszfaltút végéig. Tudta, előre felkészült rá. Nehogy a sofőr 
azt higgye, narkóssal van dolga, gondosan megborotválkozott, öl
tönyt vett fel és lakkcipőt, a haját, hogy ne tűnjön gondozatlannak, 
mivel már kopaszodni kezdett és egyenetlenül nőtt, a szokásos egy
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milliméter helyett ezúttal három milliméteresre nyíratta, nehogy a 
taxis azt higgye, bőrfejű.

Valóban megtalálták a helyet. A fiú kiszállt, és óvatosan, hiszen 
számára szent helynek számított, megközelítette. Teljesen el volt 
hanyagolva, még a vörös csillag is csak nyomaiban m aradt meg a 
sziklán, és főleg nem folyt belőle víz.

A sofőr leengedte az ablakot, pedig csípős volt a levegő.
-  Mondtam, hogy nincs itt semmi. Ha volt is, már rég kiszáradt.
A fiú, aki egy halom holt nyelvű ima, ráolvasás fonetikus átiratú

szövegét bevágta erre az alkalomra (a neten mindenfélére ráakad az 
ember), egy darabig úgy állt ott, mintha hibernálták volna. Aztán 
visszatért a járm űhöz.

-  Ugye, van magánál ásványvíz? Tudom, hogy m inden taxis
nál van.

A sofőrről ekkor hirtelen lehullott eddig viselt kő-álarca.
- N a  ide figyelj, te ... Nem tudom, ki vagy, de velem nem fogsz 

szemétkedni, mit képzelsz...
A fiú villámgyorsan a kezébe nyomott egy százeuróst, és a lehe

tő legilledelmesebben reagált.
-N a g y o n  szépen kérem.
A sofőr, noha továbbra is úgy bámult rá, mint egy űrlényre, el

hallgatott, és szó nélkül átnyújtott egy ásványvizes flakont.
A fiú érezte, jobb lesz, ha továbbra is kitart a bonton játékszabá

lyai mellett.
-N a g y o n  szépen köszönöm. Nagyon lekötelezett.
A flakon tartalm át beleöntötte a már berozsdásodott csőbe. A víz 

visszafolyt, a forrás nem reagált. A fiú már tudta, hiába vágta be azt 
a sok különféle fohászt, a tündérek ősibbek az embereknél, ilyen 
olcsón nem lehet a közelükbe férkőzni, soha, soha. A sofőr köz
ben csak pislogott az üveg mögött. A fiú nem értette. Aztán, ahogy 
visszaindult a kocsihoz, az ablaküvegben megpillantotta önmagát: 
teljesen megőszült. Kinyitotta a kocsi ajtaját, és a volán melletti 
emberhez fordult, aki időközben az addig díszként függő kabalake
resztet markolászta.

-  Kérem, hagyjon most magamra. Visszamehet a városba.
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A taxis valahogy rendezte az arcvonásait, szinte fuvolahangon 
szólt ehhez a ki tudja kihez, akit jobb lett volna, ha be sem enged a 
kocsijába.

-  Biztos benne? Ha akarja, akár a kórházba is elfuvarozom. 
Higgye el, szívesen megteszem, ott jó  lesz, nagyon, nagyon jó. So
kat fizetett. Ráadásul erre egy teremtett lélek sincs, autóbuszok sem 
járnak, és később csak még hidegebb lesz itt a hegyen. Meg külön
ben is, am ióta a tábort bezárták, az erdő mellett furcsák szoktak 
lenni az éjszakák, mindenféléket beszélnek az emberek.

A fiú, aki pontosan tudta, mit ért a férfi „kórház” alatt, megpró
bált mosolyogni.

-  Biztos. Nincs semmi baj. Egy gyerekkori emlékem fűződik eh
hez a forráshoz, szeretnék még egy darabig maradni. Van mobilom, 
ha fázom, majd hívok egy másik járművet.

A sofőr valahogy úgy nézett rá, mint egykor az apja, amikor a 
tündérvizet emlegette. Egy rövid ideig hallgatott, aztán azt mondta, 
ahogy akarja, és elporzott, sokkal gyorsabban, mint ahogy a taxisok 
általában szoktak, ráadásul egy ilyen kihalt helyen, ahol egyetlen
egy járm ű sincs...

A fiú ahhoz is fáradt volt, hogy vállat vonjon. Hosszan üldögélt 
a valamikori forrás előtt. Megfordult a fejében, hogy hív egy m á
sik taxit, a Bányatóig viteti magát, ahol majd szimplán belegázol a 
vízbe, úgysem tud úszni, de megborzongott a jeges víz gondolatá
tól. Számára nemhogy a Duna, de még az Adria vize is hideg volt, 
nem beszélve arról, hogy untig eleget olvasott a népi hiedelemvi
lág transzcendens elemeiről (valójában ez volt a néprajz egyetlen 
ágazata, amely érdekelte), hogy ne vesse el annak az eshetőségét, 
miszerint a vízbefúltak nem szűnnek meg létezni, hanem gonosz 
lényekké transzformálódnak, amivé valóban nem kívánt változni.

Sok minden eszébe jutott akkor, Ajtmatov Fehér hajója, Bartók 
Cantata profanája, amit csak azért tudott megszeretni, mert bőséges 
mellékletet adtak ahhoz a rég elkallódott hanglemezhez, beleértve a 
teljes m agyar nyelvű szöveget is, aztán arra gondolt, beleveti magát 
az erdőbe, de tudta, a fel nem robbant bombák, állítólagos taposó
aknák m ellett tömve van farkas- és rókacsapdákkal, veszett kóbor
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kutyákkal, böglyökkel, Lyme-kórt terjesztő kullancsokkal, arcba 
csapódó szúrós indákkal és még ki tudja, mivel. Aztán beúszott a 
tudatába Sztravinszkij egyik régi bakelitlemeze, am elyet nagyon 
szeretett, habár a címére már nem emlékezett pontosan, de a miti
kus mesére, ami a zeneszerzőt megihlette, és amelyről ő a lemezbo
rító hátlapján olvasott, valamint arra, hogy a párizsi premieren, ahol 
a Gyagilev-balett képviselte a látható humán faktort, a közönség 
összeverekedett. A mű fabulájára gondolt, elővett egy zsilettpengét, 
és jó  mélyen belevágott az ütőereibe, miközben olyat tett, amit már 
legalább tizenöt éve nem -  sírt.

A könnycseppeket elnyelte a hajdani forrás rozsdás rácsozata. A 
fiú maga elé bámult. Egyre jobban fázott. A közeli erdő, most már 
bizonyos volt benne, rengeteg titkot rejt, ősi, különös lényekkel, a 
Bányatóban lehet, hogy flamingóvá vált volna, miért is nem ment 
oda, az erdő azonban, a zsigereiben érezte, mozog, nő, közeledik 
feléje. Már rázkódott a hidegtől, vacogtak a fogai, úgy érezte, mind
járt elájul, mint régen, de ezúttal a szokásos fekete pontok helyett 
apró, világító szentjánosbogarak köröztek a látómezejében, gömb
villámok vakítottak-dübörögtek a tudatában, a síkok elmozdultak, 
mindegy, gondolta. Váratlanul szokatlan koppanások ütötték meg 
a fülét. A vasrácsra meredt, amelyekre szemeiből már nem könny
cseppek, hanem briliánsok hullottak. A rozsdás csapból hirtelen, 
bugyborékolva, vörösen előtört a víz, már nem is folyt, hanem 
ömlött, valósággal dőlt a sziklából, szivárványszínűvé válva. A fiú 
szinte félálomban alátartotta vékony csuklóit. A víz, noha sejtette, 
milyenek a hegyi források, olyan meleg volt, mintha az Egei-ten- 
ger zúdult volna rá, és furcsa gondolatcsomagokat közvetített, már 
tudta, hogy Patmosztól, Szantorinitól, a minoszi bikakultusztól, 
Glastonburin, az óegyiptomi mumifikált macskatetemeken, Goe
thén, Shakespeare-en, Leonardón, aTollaskígyó-istenségen, a pörgő 
derviseken, a kabbalán, a mitikus kínai Sárga Császáron, Zimbabwe 
ősi romjain, a Kalevalán, a Nibelungokon, Einsteinon, a Tibeti, az 
Egyiptomi, a M ezopotámiai Halottaskönyveken, az egész huszadik 
századon, vagy akár a web-arton át egészen a sokáig titkos, mágikus 
jellegű sakkjátékig, minden mindennel összefügg. A forrásvíz egyre
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áttetszőbbé vált, és csak zubogott, zubogott. A csuromvizes fiú va
lami furcsa nyomást érzett a lapockái körül, azt hitte, rossz tartása 
miatt, de a zakójából ekkor szitakötőszárnyak bújtak elő, és sebek, 
hegek ekkor már nem voltak rajta se kívül, se belül. Óvatosan meg
tapogatta az új, furcsa kinövéseket a fején, és tudta, olyanok, mint 
az őzbakoké, noha soha nem látott őzbakot, még képen sem.

Hirtelen egy motorkerékpáros lány tűnt elő a semmiből. Zselével 
hátralapított sötétszőke haj, fekete smink, elegáns szürke nadrág, uj
jatlan férfialsóval és türkiz színű szegecselt bakanccsal kombinálva 
(a Fashion Tévén lehet ilyen kreációkat látni). Nagyon hasonlított 
ahhoz a nyolcvanas évekbeli popsztárhoz, akit a fiú annak idején 
sokat hallgatott, de -  ha a szerelést leszámítjuk -  a vonásai sokkal 
lágyabbak, teste törékenyebb volt.

A lány megállt mellette, és odavetette.
-  Mire vársz?
A fiú zavarban volt. Nem értette, honnan jöhetett, hiszen az út a 

forrásnál véget ér.
-  Tessék?
A lány elmosolyodott. A fiú tudta, érezte, hogy őszintén.

Igen, én vagyok az, akit kerestél. A Forrás Tündére. Tudtam, 
hogy egyszer visszajössz. A számtalan, gyorsan cserélődő, agymo
sott gyerek közül te voltál az egyetlen, akiről éreztem, közénk tar
tozol. M indennap vártalak.

-  Harminchárom évig?
Nálunk másképp mérik az időt, a Jóról és a Rosszról alkotott 

fogalmaink is különböznek némileg. Amióta az emberek nem hisz
nek bennünk, megcsappant az erőnk. Pedig nagyon sokan vagyunk, 
ott is, ahol az emberek nem is sejtik. Na, szállj m ár föl, mindent 
megmutatok.

A fiú a Tündér ujjatlan trikós, törékeny vállára pillantott.
-N e m  fázol?
-  Most már te sem fogsz fázni. Soha.
A levegőben száguldottak a lány Hondáján. Nem is tudta, mikor 

érezte magát így, a légtömegek közt suhanva. Valóban nem fázott, 
nem is félt magasan a fák szúrós, csupasz gallyai fölött. A piszkos

227



szürke felhők gyors vonulása olyan volt, mint egy artvideó. A fiú 
átölelte a Tündért. Olyan illata volt, mint egy véletlenül megismert 
lánynak még hetedikben, akit egyszer hazakísért és megcsókolt. 
Hogy parfümöt használt-e, vagy a bőrének volt-e ilyen illata, ki 
tudja? Annak az egykor gyönyörű lánynak. (Húsz évvel később alig 
ismerte meg, annyira le volt robbanva, a fiú csak annyit tudott róla, 
hajléktalan, és a lány egyik régi, valamikori kebelbarátnője megve
tően mondta: házasságon kívüli gyereke van, talán még ő sem tudja, 
kitől, mindenesetre a szoknyája és a körmei valóban piszkosak vol
tak. Épp csak köszöntek egymásnak, és a fiú egyik barátja, akivel 
együtt várták a buszt, és aki rap-sapkát viselt, mert csomókban hul
lott a haja, mellkasából a kitüremlő bozont már rohamosan őszült, 
ezért mindig nyakig begombolt ingben járt, még a legnagyobb hő
ségben is, a fogai is hullottak a citosztatikumoktól, mivel leukémiás 
volt, szóval ez a barát még az egykori lány hallótávolságán belül 
hangosan megjegyezte: Büdös kurva, ez bárkit bárhol aprópénzért 
leszop. A néhai lány megrázkódott egy pillanatra, de nem fordult 
hátra, csak megszaporázta lépteit, mégis, az volt a legszörnyübb az 
egészben, hogy valóban a nő így romjaiban, valóban azt a benyo
mást keltette, mint aki tényleg, tényleg... Mellesleg a rap-sapkás 
barát két év múlva már halott volt, immár csont-bőr kupaccá asza- 
lódva, zárt koporsóban temették el, az anyja nem engedte, hogy lás
sák. A legvégén, mikor már nemhogy rap-sapkára, de semmire sem 
volt már szüksége, egyre csak azt kiabálta, temessék a kutyája mel
lé, az volt az egyetlen, aki valaha is szerette, ha van túlvilág, amiben 
nem hisz, de ha mégis, csak vele akar találkozni, senki mással, még 
véletlenül sem. Ami a lányt illeti, később olyasmit pusmogtak, hogy 
HIV-pozitív, igaz volt-e vagy sem, a fiú sosem tudta meg.) Ám ez 
az illat valóban ugyanaz volt, mint akkor régen, és a fiú a zselézett 
szőkeség fülébe suttogta:

-  Ugye még nagyon sokáig fogunk így utazni?
A Tündér nagyobb sebességre váltott. Csak úgy hasították a le

vegőt.
-A m ed d ig  csak akarod.
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TRIPTICHON: 
MUSTÁRGÁZ MÁRVÁNYPAPÍRBÓL

1. A szp irin kereszt, kiborgokra vá rva

Az aszeptikusság szomjúhozása, tükör által homályosan, mint 
egy low budget filmben. Vitrázsok törnek be a dühöngő, habosfehér 
galambkócsagok éles csőrétől, vattacukor tébolyától. Totalitás, ta
lálj meg. A mindenütt jelen lévő, minden hitrendszerrel kompatibi
lis, talán jóságos és misztikusan megközelíthető. A teljesség folyé
kony oxigénje. Mint a részecskegyorsítók antianyag-paradoxonai. 
Intelligens szervezőerő. Tündérek, manók, tengericsikók, rákok és 
kagylók lapulnak agytekervény-tarsolyomban. Vagy a tao, az egy
mást kölcsönösen átható, örök mozgásban egzisztáló ideavilág. 
Kissing Jesus in the dark. Mohón, fuldokolva, én, a szent kapca- 
rongy, férfiban. De ebből elég.

Tűzm adár jelenik meg az aszfalton, egyedül, de nincs is szüksé
ge társaságra.

Az emberek elfogják, levágják, megeszik. „Finom vadas a húsa” 
- magyarázzák csámcsogva. A Tűzmadár esszenciája, léleklenyo- 

mata fent repül a felhők fölött, és lángba borítja a falvaikat, kísértet
té teszi a természetet, megtizedeli az emberek sorait, eszüket veszi, 
meddővé varázsolja asszonyaikat.

Tűzmadár. Animációs kalodába kéne zárni, a nano/pszichotroni- 
ka/hi-tech örök zajcsendjébe.

Sűrű, mechanikus-folyadékkristályos erdő. Rákkeltő elektrokar- 
diogram, banalitás. Szívzörej naplementével, a virtuális Szojuzig 
sokszorosítva. Flamingó a darálóban. Bűn, vetéssel. Nem értem. 
Yeahyeahyeah.
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A Kalcium-Sandoz pezsgőtabletták, mint a metamorfózis lehe
tőségei... A Bayer-aszpirin jóleső acetilszalicil-íze, amint szétmál
lik a szájban... Műanyag lét, műanyag élm ényekkel... Garantáltan 
fájdalom m entes... Az aszpirinkereszt mint m egváltás...

Magányosan ülök a bárpultnál, a háttérben Kavafisz műszálas 
faliszőnyege, lángokban. Elkelne egy szkafander.

A kiborgokra várva.

2. D irty

„ Gépzajok, zörejek, sikolyok, sóhajok, 
kántálások, mindez zaj függönnyel, digitáli
san manipulálva. Akár fonikus költemény
füzér is lehetne, mégis mindez a popzene és 
a félelem  határmezsgyéjén marad. ”

(Björk: Homogenic-album)

Mefisztó előszökken a pudingból, miközben Flash Gordonnal 
Philip Glasst hallgatunk. A zene sűrű szövete behálóz, kábít, ringat, 
bűvöl.

„Fasza -  mondja Flash. -  Színtiszta anyagtalanság.”
Vigyorogva rábólintok.
Ismeretlen, különös nők rózsaszínűre festett elefánton trónolva 

vonulnak végig a városon. Tapsolunk, éljenzünk, zászlókat lenge
tünk, felkarszalagozva, kokárdásan, tömjént füstölve, könyveket 
égetve. Tömeghisztéria, aminek nem is túl mélyen jócskán köze 
van a szexualitáshoz. Ördög bújt a vonóba, hehehe.

A régi, Futaki úti temetőben téblábolunk, m agasított túracipő
ben, transzcendens élmény után kutatva. Az Anyaprostituált és az 
Apaeunuch életnagyságú szobrai előtt térdepelve Flash Gordon a 
fülembe súgja:

„Öld meg Jutkát, a húgodat, aki valójában férfi.”
„Na és?”
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„Nem azt mondtam, hogy azért. Egyszerűen csak öld meg. Ő 
Werwolf, te pedig Drakula. Nem élhettek egy fedél alatt, még akkor 
sem, ha nem dugtok. Oké?”

„Oké” -  mondom, és kinézek a mozivásznon: meztelen verő
fény, naplementével.

„Azonkívül úgyis öngyilkos lesz” -  teszi hozzá Flash.
„Aha” -  sóhajtok, és nem gondolok semmire. Aztán puha csip

kehúsomban álomba révedek: épp egy győztes posztavantgárd- 
szoftpunk csatából térek haza barátaimmal. Ubullal, a biovideo- 
aurafotóssal, aki egy közeli aszteroidáról származik, mint Flash a 
Kripton bolygóról, és sámánrévületében szerencsesárkányokon, 
szárnyas malacokon száguld a légtérben, valamint Sztalkerrel, a 
síró, magányos nindzsával, aki önmagával beszélget, halottakat lát, 
és bűnösen szemenszedett. Vidáman lépegetünk hazafelé, az ex- 
Zombori Vágány környékére, ahol felnőttem, vagyis már sehová.

Váratlanul rúna-tetkókkal kidekorálva és paradicsommadár-tol
iakkal a hajukban hancúrozó boszorkánytrió türemlik elénk a tör
ténetben: az Autobahn-ösvényen hajlongnak, békát üstben főzve, 
feslett-hetrefülesen.

„Te király leszel, te királyok atyja, téged pedig kristálybörtö
nünkbe zárunk” -  mondják felváltva, mi pedig felváltva verjük őket 
vasrúddal fejbe. Mert szorongunk, azért.

Eztán felébredek, és színültig jóllakok.
Jutka éppen a kádban tusol, á la Pszicho.
Először magamhoz nyúlok. Aztán kenyérvágó késsel elmetszem 

a torkát.
Jutka vérzőn rám pillant. „Káin” -  sóhajtja utolsó lélegzetével, 

aztán tekintete megüvegesedik.
Kint a város fölött az égbolt egy adta borús borongássá fajul.
„Az vagyok. Káin” -  mondom.
Jutka erre kinyitja a szemét, és rám kacsint. „Csak vicceltem 

-  szól, vad vihogások, nyerítések közepette. -  Ez tulajdonképpen 
nem is én vagyok” -  vihogja, és folytatja a kacarászást, Mefisztó 
pedig Flash Gordonból kilépve megfordul, és visszaágyazódik a va
níliapudingba. W hat’s happen? Nothing. Lipstick... a little blood.
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Belököm Philip Glass egyik CD-jét, ezúttal a Ravi Shankarral 
közösen kreáltat a hifitornyomba, akit Fickónak nevezek, és elé
gedetten végigdölök a fotelemben. „Ugye szép?” -  szólok egyik 
alszemélyiségemhez. „M esteri” -  mondja ő, visszamászva valame
lyik lélekzugomba.

Az utcán szórványos ágyúzás hallható, de már megszoktam, 
akárcsak a szomszéd utcában lakó Flash Gordont, aki jó  barátom. 
Lipstick... a little blood.

3. Vitamin-objektum

„Szeretem átnyomni az aszpirint a fólián. 
Éppen olyan érzés, mint kinyomni a kaucsnk- 
baba gyöngyszemét.

Te szemét te szemét. ”

(Tolnai Ottó: Bayer-aszpirin, emlékezetből)

Épp kint a konyhában kanalaztam a palentámat, éjjel, m ikor tök
sötét van, mint a történelmien bűzös lovagkorban, am ikor megje
lent az ablakban az óriás-plüssmackó:

„Ha rossz leszel, megeszlek -  szólt hozzám az üvegen keresztül. 
-  De h a jó  leszel, akkor is megeszlek.”

Vállat vontam: miért is ne? Aztán mégis elkezdtem félni, hiszen 
vitamin- és enzimdús aranyhal-körítést is emlegetett a szőrmés 
mocskos cemende-szája.

„Hamlet, gyakran hiányollak. Mit tennél te a bőröm ben?” -  sut
togtam, és kiszaladtam origami-kastélyom bronzparkjába, a mezte
len Vénusz-szökőkúthoz, hogy még jobban féljek.

Kísértet-ünnepély folyt épp a helyszínen, tudtom és beleegyezé
sem nélkül, de a téridő és az én életecském ezeknél a perszónáknál 
nulla, akárcsak háborúk, békék és békefolyamatok, birodalmak, ci
vilizációk kiemelkedése és bukása. Náluk valami egészen más di
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menzió- és tudattörvények uralkodnak, amelyek még az anyagra, 
erre a szerencsétlen energia-sűrítményre is vonatkoznak.

„Fucking, a konyhában felejtettem a palentámat” - bosszankod
tam csöndben, hogy ne zavarjam az éji rítus hideg glamourját, hisz 
nem is tehettem volna következmény nélkül.

Ekkor puha játékm ackó-léptekkel, de óriásikkal, hisz egy több
méteres Teddy-bearről van szó, megjelent a pltiss-szörnyeteg, és 
szétzavarta a gyülekezetei.

„Ősibb teremtmény vagyok, mint ti, az óidők előtti időkben for
máztak, úgyhogy Rauss!”

Csak én maradtam ott nyavalyogva a bronzfű zsíros-érces tapin
tását abszorbeálva. Aztán végigfeküdtem rajta, és letoltam a nadrá
gomat.

„Csinálj velem, amit akarsz, csak ne egyél meg. Ha akarod, a 
közeli és távoli rokonságod objektuma leszek, és megtagadom még 
azt is, hogy emberi lény vagyok, te monstrum.”

A pliissmackó csak bután figyelt nevetséges, óriási tükörtojás
szemeivel.

Ekkor egy tízméteres, bajszos Izomtomi jelent meg a színen, és 
egy baltával leütötte a szőrmetirannus kócfejét.

„Ó-izlandi óriás-fadöngető vagyok. A nevem számodra kimond
hatatlan, ezért szólíts csak Zolinak. Ha baj van, ott leszek.” Ezzel 
eltűnt.

És én ülök a konyhámban, eszem a palentámat, a villanykörte 
körül bársonylepkék sütögetik halálra magukat, mert azt hiszik, ez 
a Nap; és én az óriás Teddy-bearre gondolok, aki meg akart enni, 
vitamindús aranyhal-körítéssel.

Perspektíva.
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VADNYUGAT

-  A Holdon nincs élet -  mondja Y-9, malac chat-szobák rendsze
res látogatója. -  Kopár, fagyos, habszivacs állagú és porózus, még 
ha gránitkeménynek is tűnik.

„Bensedinekkel teljesen szétkúrta az agyát” -  gondolom, és rá
szegezem a hajszárítót.

-  Szitává lőlek, piszkos coyote!
Az utcáról robbanás hallatszik, tisztán, mint az akciófilmekben.
-  Maffiózó-performance? -  vonja fel a szemöldökét Y-9.
-  Ez ilyen csapzott környék -  válaszolok.
Aztán tökig engedem a rádiót, tovább chatelünk, míg föl nem 

bukkan a Hold, mely porózus, mint a nomádok csontjai, és lakatlan, 
mint a mélyebb civilizációs rétegek nekropoliszainak feledés lepte, 
rég kifosztott királysírjai.
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VALAHOL, BÁRHOL

Céltalan séták idegen fantom -vilá
gok romjai közt Got ham Cityben, bár
hol, s í cipő nélkül, fém reszelék ízével a 
szájüregben

A Spens Óváros felőli passzázsában az egyik, elektromos készü
lékeket áruló üzletben épp a szokásos évi hifitornyot vásároltam, 
ezúttal Sonyt, amikor gomolygó hullámokban mindent elöntött 
az azúr. Az eddig hivatalos-udvarias-türelmes elárusító váratlanul 
Prosperóvá lényegült át, szakállal, csuklyás köpennyel és kiguvadt 
jáspisszem ekkel, majd elváltozott hangon önmagam és mások jobb 
elfogadásáról, a temetők és a nagyvárosok spirális mozgásáról, az 
elmúlás hasznosságáról, poétikájáról kezdett seppegni a furcsa, 
fenyőzöld ragyogásává vált térségben. Nyirkos lett a tenyerem:

„Mi ez?”
„Azúr A kozmikus térközök ózona. Elkerülhetetlen és időleges, 

de megállíthatatlan, visszafordíthatatlan, szükségszerű stáció.”
A porszívók hernyószerű műanyag csövei hirtelen polipkarokká 

transzformálódtak, és mint élő, gyilkos, félfolyékony harmonika
alakzatok a nyakam köré csavarodva fojtogatni kezdtek, míg a hát
térben egy régi Devo-song futott egy még régebbi, bakelit korongo
kat megszólaltató radioaktív lemezjátszón.

Satisfaction... Satisfaction...
Sokáig azt hittem, a Stonesok tőlük koppintották a dalt, hisz a 

Devoé sokkal kompatibilisebb, megfelelőbb, kifejezőbb.
Sírva kimenekültem az üzletből, és a passzázs felől a temető- 

tizletközpont csillagvizsgálója felé futottam.
Aztán hirtelen megálltam.
„Hisz az áldozat nem is én vagyok.”
Erre régi, celofánba csomagolt Depeche M ode-hattyúk karéjá

ban megállt előttem a részeg Hrabal, és elnevette magát.
„Jó reggelt. Üdvözöllek a túlélők közt.”
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A csillagvizsgáló fényei a távolból barátságosan hunyorogtak, 
és boldogan konstatáltam, hogy tetőtől talpig műanyagból vagyok.

„Úristen, vegytiszta Andy Warhol-ízű este!’' - nyögdécseltem a 
tésztaszerű falak közt, és törökülésbe csliccsenve egy butik-monst
rum előtt, makaózni kezdtem a sörvedelő, kocsmatöltelék-csúcs- 
íróval. M ellettünk vízibalett gyönyörködtetett egy desztilláltvíz- 
tócsában, felfejthetetlen, kibogozhatatlan történetet mesélve. Vala
hol kinyílt egy templomosokat rejtő ajtó, és ekkor már kapcsoltam, 
veszítésre állok.

Hrabal ismét megszólalt. Svájcisapkás bácsika, dülledt jáspis- 
szemekkel.

„Igen. Talán ezt jelenti a férfikor.”
Aztán hallgatag kobalt-angyallal a háttérben elszakadt a film. 
Kötél?
lan Curtis, cserbenhagytalak.
Gyönggyel töltött kalasnyikov?
Azúr. Gomolygó, hömpölygő, határtalan. Felhősikoly. Sárbirkózás.
Unmöglich.
Vagy talán mégsem? A fémreszelék íze itt van, érzem a száj

üregemben, ciklámenceruzát döfve középső szemembe, miközben 
vakond-odúkból lopott briliáns-gránátot szorongatok, szintúgy va
kondoknak, de förtelmeseknek, briliáns-gránátot, mely szilánkjaira 
hasadhat, mint egy régvolt, velencei tükörterem hátrahagyott, feles
leges relikviáinak cserepei, vagy akár annak távoli visszhang-surra- 
nása, zokogó, nyakörves kobaltangyallal a hátam mögött. Mindössze 
egy rövidfilm. A gyilkolásról. Talán Kiestowsky lát. Aki rég halott.
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VIOLENTLY HAPPY

Björknek

Krisztián. Egyik kezében pisztoly, a másikban kés. Vágyakoz
va tekint a beteg, fekete Napba. Miután háromszor onanizált, vi- 
sítozni kezd, és a plafonra mászik. Agyában csavarok, zakatoló, 
csattogó fogaskerekek, görgőscsapágyak. A minimum negyven
éves légkondicionálóba kapaszkodik, körülötte mérgezett francia- 
krémessel teli tálak röpködnek csak úgy, kedvtelésből. Belép egy 
Krankenschwester, és buján kigombolja a blúzát. Krisztián egyik 
alszemélyisége meztelenre vetkőzik, mire az ápolónő furcsa, ritu
ális táncba kezd, majd szintén pőrére csupasztva magát leokádja, 
azzal a tévképzettel, gyógyhatású. „Sorry -  vigyorog idiótán, akár 
egy ripacskodó színésznő de ez erősebb volt nálam !”

Krisztián a lehányt, meztelen éteri lényére tekint. „Belőlem fo
gantál. Miért nem vágtál bele egy konyhakést? Nem láttad, hogy 
disznóarca van? O a velünk paralel antivilág küldötte, legközelebb 
pneumatikus fúróval koponyalékelést fog végezni rajtad. Én tudom, 
hisz látom a tulajdon sárkányarcomat a komputer kikapcsolt képer
nyőjén, az üveghegyeken túli sivatagok sívó homokjában, a porce
lán W C-csésze alattomos visszatükröződésében.” Az am orf szobába 
belép egy apáca, karjai közt egy plüss sirállyal, és sírni kezd. Krisz
tián habzó szájjal, véres tekintettel dobálja magát, mire az apáca 
dematerializálódik. Helyén mindössze pár csepp oldószer marad, a 
széken levő párna pedig, amelyen ült, szuszogni kezd, és azt suttog
ja: „Ne nézz az ágy alá, van ott valami szörnyű.” Ekkor Krisztián 
agyából előlép Jadviga X., az Örvény-Anya, és pentagrammákat 
kezd rajzolni a tésztaszerűen nyúló falakra. Aztán megfordul, és 
spirituális nemzőjére tekint. „M egérkeztünk.” „H ová?” „Ahová
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mindig is vágytál. Úgy hívják: Neverland.” A párnázott ajtó kinyí
lik, és egy gammasugarakat lövellő haiti voodootáncos áll az ajtó
ban. „M ár vártunk. Hosszú volt az út.” Kacag, és szélesre tárja az 
ajtót.
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ZÁSZLÓK

Az atm oszférába érve dr. Ox, az obszervatórium agykutatója ne
gédes mosollyal, a szemüvege mögé rejtőzve rám pillant.

-N e k e d  húsz megahertzes fekete lyukak találhatók a szürkeál
lományodban, Woyzeck. Ugye így hívnak?

-N e m .
Ekkor űrsiklónk kényszerleszállást hajt végre hazánk egyik met

széspontján, az Alfa Holdbázisok egyikén. Kőzetbe ágyazott fém 
csoda, politikai elítéltek építették, maga a paradicsom.

Tamura-Punisher, a sanda futurista kikapcsolja a playert, miköz
ben a tisztek folyamatosan fényképeznek bennünket.

-  Rendben, a mai kiképzés ennyi volt. -  Hozzám lép, és a po
fámba mászik. -  Neked főleg.

Fölkelek a székről, és öklendezek. Nosferatu barátságosan átkarol.
-  Nyugi, ez nem a 101-es, hanem a Bordó Függöny Mögötti 

Szoba.
Hátammal a falhoz tapadok, de hisz nincs is fal.

Dr. Ox az oktatófilmben törött napszemüveget viselt. Miért?
Nosferatu hosszú körmű kísértetkezét arcomba mélyeszti, de 

nem szakítja át a bőrt.
-  Ezt még neked sem árulhatjuk el. Majd a kiképzés végén.
Az egyik gyilkos tekintetű filozófust formázó büszt mellett el

haladva a nyakamba csimpaszkodik egy életnagyságú mikroba, és 
a lelkemre próbál beszélni, hogy elhanyagolom a szüléimét, holott 
tisztességben megőszült gerillák. Ordítva lerázom.

Tamura-Punisher, a danzigi bádogdobos vizenyős halszemével 
rám tekint. Az Ifjúsági Szervezet iskoláslány-aktivistái vigyázzál
lásban tisztelegnek előtte a díszberakásos márványpadlón, ő pedig
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lovaglópálcájával unottan rábök egy-egy különösen guszta karsza
lagos jelvényesre. Tamura-Punisher meztelen testét rúnajelek borít
ják, foga, mint az életerős fajlovaké. Véreres, kialvatlan szemmel, 
kivörösödött arccal kiabál.

-  Mit érzékenykedsz? Duchamphoz képest te porszem vagy, és 
különben is a webművészeté a jelen. A jövő? Az nem a tiéd.

Felkapom az egyik széket, és ütöm, mint akinek jólesik. Démo
nok bújnak elő a padlóból. A sarokban vezeklő, zsákruhás bűnüldö
ző révülten szól, mint egy szent félkegyelmű.

-  Állj éjfélkor a keresztútra, fogaid közé kést szorítva, forogj- 
pörögj, akkor eltűnnek a kripton izzók árnyékai, ott megtalálod va
lamennyi önmagad. Most távozz, távozz, Tisztátalan!

Kék-zöld foltok tűnnek fel az arcán, a nyakán, a kezén, sipító, 
csengő hangon kacag.

-  Te, te ócska álgavallér!
Letérdelve megcsókolom kígyódermás kézfejét, a hátam mögött 

Nosferatu szemei szinte füstölgő lyukat égetnek belém, szükségte
len hátrafordulnom, érzem, talán meg is érdemeltem.

A Bordó Függöny Mögötti Szoba...
A mennyezet acélüveg-szerkezetére bámulva.
Ájultan, mázsás köveket hordozva.
M egafonba szuszogva.
Felemelt kezekkel.
Fénykarddal, mint Luké Skywalker, kaszabolni kezdem az 

aszimmetrikus márványpadlóból kibúvó démontömeget.
A levegőben úszva.
A padlón elnyúlva.
Babérkoszorúval, szemlesütve.
„Az élet lehetetlen, vagy m égsem?”
Ekkor Kazimir Malevics lángoló szobra, mely csak jelbeszéddel 

szokott kommunikálni, leszáll talapzatáról, és a kijárat felé indul.
Kilépek utána a folyosóra, behúzom magam m ögött a függönyt, 

és tudom, hogy már soha, de soha nem térhetek vissza.
Oda sem, máshová sem.
Kint a lepusztult, atomtámadás utáni tövistáj üdítőnek tűnik.
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Malevics az autóban rágyújt.
Kicsomagolok egy bonbont, és kifésülöm a zselét a nem létező 

frizurámból.
-  Hozod az útleveled?
- Alphaville-be, a tiszta geometriai absztrakció világába nem kell.
Az Autobahn szürke szalagja a végtelenbe kanyarog, majd meg

szűnik, mint egy légvédelmi gyakorlat, természetesen háborúban.
„Milyen furcsa -  mosolyodom el a rádióból hallható zenére. -  

Tetszenek az üstdob-szólók.”
Az autó félhomályában kinyúl felém két kéz, a kifelé elsötétített 

ablakok síkján átnyúlva, mintha cseppfolyósak lennének. Azt még 
érzékelem, hogy odakint fekete egyenruhások geometrikus alakza
tokba töm örülnek, de tovább már képtelen vagyok figyelni a rítusra. 
A kezek egyre jobban közelítenek, az üléshez tapadok.

„Végem van” -  suttogom, aztán a két kéz végtelen gyöngédség
gel megsim ogatja a hajam és visszavonul, elenyészve a sötétségben. 
Az autó síküvegén át látni a közelítő/leszálló ufókat: az atmosz
férában úszva, az Alfa Holdbázisok, a töviskertek, az Autobahnok 
fölött olyannak tűnnek, mint az egymás felé fordított tükrök bel
ső, rejtett tereinek és megfoghatatlan, különös lény-nemlényeinek 
szinkronicitása valamelyik szakrális, légvédelmi ütegekkel spékelt 
Hándel-opera posztavantgárd Bauhaus-olvasatában.
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xo

A Belgrád-Szabadka-Belgrád-vonalon közlekedő ügyviteli 
vonatjáraton ülve Péter leteszi a Wicca-tematikájú szöveggyűjte
ményt, és elgondolkodva kibámul az ablakon.

Apró, egészen miniatürizált robotlények bányásznak vanádiu- 
mot és nikkelt a homloklebenyében.

Péter elmosolyodik, majd elkomorul.
„Ha jobban belegondolok, tulajdonképpen mit keresek én itt?”
Bárányi D. eltapossa a joint-csikket a konténer előtt, és befordul 

a sarki gyógyszertárba.
A gyógyszertár előtti lépcsőkön Marika ül, kezében Wicca- 

szöveggyűjteménnyel mélyen leszívja a dohányfüstöt. Villámzár 
alakú fülbevalói, kétcentisre nyírt frizurája kitűnően passzol az 
egyik India Shopban vásárolt nyári cucchoz.

Baranyi D. a magángyógyszertárban néhány félig kitöltött, de 
lepecsételt és aláírt vényt nyújt át, és vesz mellé két csom ag meggy
ízű Fisherm an’s Friend-cukorkát.

-  Tudja, bűzlik a szám -  fordul a háromszög alakú, lapos, közle
kedési jelet utánzó fejformájú elárusítónőhöz.

Az elárusítónő közönyösen rábámul.
- Ifiúr, nekem még jobban. És tüzet is szoktam okádni. Főleg, 

ha félig kitöltött orvosi vényt látok -  ezzel irtózatos szagot árasztva 
lángot lövell, felgyújtva nemcsak az egész patikát, hanem az egész 
negyedet is.

Marika a lépcsőn lángoló hajjal, lángoló ruhában fetreng. A kö
zeli autóbusz-állomáson nem állnak meg a járm űvek, hanem simán 
továbbhajtanak. Lángol a környék, olvad, rohad, hőenergiává alakul 
át, irány az atmoszféra, csak a bevásárló + lakóházakba épített ég
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hetetlen, ám formátlanná olvadt vanádium- and nikkelötvözetek és 
az emberek fényhullámhosszá transzformálódott, poroszkék szín
tartományú fájdalom- és rettegés-lenyomatai rögzülnek a kollektív 
múlt-jelen-jövő plasztelinjébe.

Péter a vonatban becsukja a W icca-szöveggyűjteményt, és a 
homloklebeny-fémbányászat hasznosságáról, a M engyelejev-féle 
periódusos rendszerről, a Spacelab nevű néhai űrlaboratóriumról, 
szemétbe dobott zsebszámológépekről, kiszolgált napelemekről, 
m obiltelefonokról, az automata ébresztőszolgálatról és még sok 
egyébről meditál. A változó parlag- és a legkülönbözőbb növény
táblák szemre végtelen síkja a legszebb, mert legmegszokottabb 
(rövid utazások alkalmával), ugyanakkor ösztönszerűleg félelem- 
keltő és taszító-kitaszító cybertér-szegmentumai vegyes érzéseket 
keltenek benne.

„Tényleg nem tudom, mit keresek én itt.” 
íriszét napszemüveg mögé rejti, mert csíkos, noha abszolút ter

mészetazonos, mint a svédkeserű.
„Kettes számrendszerű, kicsiny morzsalékok... a lelkem ... szí

vesen kioperáltatnám azt is.”
A sík vidék monoton egyöntetűsége okozta depresszív hangu

lattal birkózik, mint valami forró, almasavat is tartalmazó égető, 
csípős gyümölcszselével, aztán kigombolja az ingét, belehelyez a 
szívébe két újratölthető nehézvíz-rudacskát, majd nagyot kortyol az 
ülés melletti fa utánzatú, támlaszerű tartólapon árválkodó 0 kalóri- 
ás Pepsiből, bekap egy meggyízű Fisherman’s Friend-cukorkát, és 
elgondolkodva ismét kibámul a vonatablakon.

„Vajon kékebb-e az ég Shangri-La felett? Azt hiszem, szerelmes 
vagyok... magamba.”
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KAMARAZENE

Rövidhangjáték

M ADAM E
M ONSIEUR
MADAME

M ONSIEUR

MADAME
M ONSIEUR
MADAME

M ONSIEUR
MADAME

M ONSIEUR

Szereplők
MONSIEUR
MADAME

FIÚ
INAS

(Szobabelső)
(Zongorajáték hegedűkísérettel)
Monsieur!
(hallgat)
Ön már másodízben hibázik mai kis hangverse
nyünk folyamán!
Elnézést, hölgyem, de mihelyt koncentrálni próbá
lok, elkalandoznak a gondolataim.
Feltehetőleg a túlzott munkatempó teszi.
Igen, valószínű, ám bár...
Parázna! Tudom én, hol csatangolnak a gondolatai! 
Igazam van? Ne is próbálja tagadni!
Kérem, madame, szánjon meg esendő voltomban. 
Nem bánom, töltsön valamit kettőnknek... Ne, ne 
abból... Ahogy elnézem ezeket a duzzadt, furcsán 
sírásra görbülő ajkait, kedvem volna beléjük harap
ni... Hozzám ne nyúljon, maga ál-arisztokrata! 
Maga kéjsóvár! El tudnám nézni, am int kifeszítve, 
a tűző napon a szikkadó kötél eleven húsába váj.
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M ADAM E Ezt miért mondja?
M ONSIEUR Képtelen vagyok megszabadulni madame feszes 

kebleinek vágyképétől.
M ADAM E (felkacag)
M ONSIEUR Megnézem, hogy megjötte-e m ár az inas a szállít

mánnyal.
(Csenget)

INAS (be) Igen, uram.
M ONSIEUR Itt van-e a fiú?
INAS Igen, uram.
M ONSIEUR Kérem, vezesse be.
M ADAM E (szórakozottan leüt egy-két billentyűt a zongorán)
FIÚ (be)
M ONSIEUR Szóval, itt vagy...
FIÚ (hallgat)
M ONSIEUR Hogy hívnak?
FIÚ (hallgat)
M ONSIEUR Hogy hívjalak?
FIÚ Nem mindegy?
M ONSIEUR Dehogynem ... Hány éves vagy?
FIÚ (hallgat)
M ONSIEUR Tizenöt?
FIÚ (hallgat)
M ONSIEUR Tizenhat?
FIÚ Tizenhat.
M ONSIEUR (hallgat)
FIÚ Hol a pénz?
M ADAM E Csillapodj. Látszik, hogy az utcáról szedtek fel.

(Rövid csönd)
FIÚ Hol fogjuk?... M indent csinálok, csak nem csóko- 

lódzom.
M ONSIEUR Jó... Állj oda.
FIÚ (hallgat)
M ONSIEUR Vesd le az inged... Úúúúgy.
FIÚ (hallgat)
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MONSIEUR

MADAME
MONSIEUR
INAS
MADAME
MONSIEUR
MADAME
M ONSIEUR

M ADAM E

Most térdelj le... Hunyd le a szem ed... Nagyon jó. 
(Pisztolylövés)
(szórakozottan leüt egyikét billentyűt)
(csenget) Kérem, takarítsa el ezt a fiút.
Meglesz, uram. (E!)
Mi lesz, ha egyszer kikotyogja?
Senki sem fog hinni neki.
Es ha mégis?
Semmit sem tehetnek, ami ártana az arcomnak, a 
bőrömnek.
(A távolban utcai zajok , lövöldözés. robbanások.) 
Kérem, monsieur, csukja be az ablakot.
(Rövid csend, majd zongorajáték hegedűkísérettel) 
(Lejelentés)
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