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„Aki megismerte Taót, nem kérkedik vele, 
aki kérkedik vele, nem ismeri Taót. A bölcs 
szívébe rejti boldogságát, melyet Taónak 
szikrája gyújtott lelkében. Mindjobban el
merül Tao világosságába, és nem törődik 
sem anyagi károsodásával vagy gyarapo
dásával, sem pedig az emberek becsmér
lésével vagy tiszteletével ”

(Lao-Ce:Tao te king, 56. fejezet)





BEVEZETÉS

Akkoriban, a legendás múlt homályába vesző hajnalok mé
lyén, ahol álmodás, képzelet és valóság egybeért-egybeforrt, volt 
egy kert, ahol az idősek félig lehunyt szemhéjjal meredtek az ősi, 
hermetikus titkokba, és a mában alkalmazták tudásuk legjavát. 
Ahol cigarettáik füstje az égig ért, s a macskáik elégedett dorom
bolása a lélekben százévesek ébren-álmodása, a teremtő Istenről 
szőtt álom felé kunkorodott.

A templom, hol a szentek szentjébe lépő zsiványok félve em
legették a Nevet, s a láng befűtötte a teret, mint a Nap aranya, s 
a szivarfust-álmok a hős időket idézve szállottak fel, előbb kí- 
gyózva-tekergőzve, majd egyenesen, s kéklettek, mint a képlé
keny éterben fogant évezredes fátylak fedte titkok kobaltjai, az 
örökké-tárt szivárványok hétszeres csillámain átszűrődve, feltűnt 
a hely, ahol egybeért a nap s az éj.

Az öregnek, kinek orra büszkén ült, mint a Lébanon czédrusa, 
hetykén odavetett szavaiból érezni lehetett az Élettel szembeni 
mélységes alázatot, s a burkolt empátiát az emberek iránt. Tzuj- 
Ki kuanjában nehéz volt a gyakorló, leendő nagymesterek élete, 
a tanító tisztességesen vetett ágyából adott parancsokat a tisztes 
ajkú hallgatóinak, akik lótuszlábához gyűltek, hogy a bölcsesség 
óceánjába mártózva letegyék fényesre csiszolt elméjük briliánsa
it az Emberfia oltárára. Tzuj-Ki kíméletlen kérlelhetetlenséggel 
vette tudomásul a púrok büszke csillanásait, istentudatosságában 
a legritkábban nyitva meg a száját. A végső leckék egyike volt 
ez: ismerd fel, hogy bölcsesség nélkül senki vagy, ismerd fel, 
hogy minden kimondott szavad hazug, s hogy, amíg kérdéssel 
ostromlod a Mestert, nem vagy különb, sem nagyobb, mint egy 
hangya, s a tényt, hogy be sem léphettél volna a halló fülek ter
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mébe, ha Tzuj nem akarja. Ismerd fel, a hallgatás arany, s annak 
ellenére, hogy a Mester keze önmaga felé hajlik, te egy kicsiny 
dombocska vagy a Himalája mellé ültetve.

Ismerd fel: vágyaid vannak, melyektől a Mester, Tzuj már ré- 
ges-rég mentes, s a Csöndben honoló s otthont adó lelke maga a 
Nirvána, s te, te csak a szamszára végének küszöbéről motyogsz 
magadban, amíg az önmagaddal-azonosulás arcodra fagyott álar
ca le nem hull, amíg fel nem ismered: Tzuj is te vagy.

Tzuj kuanjában nehéz volt az élet, amíg fel nem ismerted 
Buddha nemes igazságainak lényegét: az Elet -  Szenvedés.

Az örökítendő tudás leendő birtokosaként a legnehezebb pedig 
ez volt: ne kívánd a tudást. Lásd: a Tudás kíván csupán téged.

A tudás nem bölcsesség, s mivel a bölcsesség megszerzésére 
szerződtél, a legnehezebb pont ez: elereszteni a tudást, hogy nyo
ma se maradjon.

A tudás birtokosai, az egyelőre még-birtoktárgyak nagy- 
vágyva, lelkesen éltették a mestert, míg mester sem maradt.

Olykor Tzuj vacsorát adott a szokásos verbális kirohanásokat 
szimatolva-igazítva, szilárdan meggyőződve az élet értelmetlen
ségéről.

A rosszakat térdre kényszerítve igyekezett a jókat jobbá ten
ni, a jókat rosszá, a rosszakat jóvá, hogy az univerzum Thot- 
mérlegének nyelve végül semerre se lenghessen ki. Mint vala
mi nagy, isteni olvasztótégely pátyolgatta a sok álmot, melyek 
megkeresték, s ott állt -  a tanítványok mese-álmainak, káprázat- 
valóságainak avatag, de mokány tömörüléseit kisemmizve -  az 
örök-egyenlőség harmóniafokozatának legeslegcsúcsán. Tzuj jó  
mester volt, s ebből következőleg tudta: őt sajnos nem követi 
már senki sem. Mint a borókák tavalyi, mélysötét lángja ült ele
fántcsonttornyában, a magas hegyek ritka levegőjében, s habár 
távol tarthatott volna mindenkit, akiben nem lelte kedvét, már 
erre sem vágyott.

Valami megmozdult azonban ebben a mélységes csendben, va
lahonnan jel érkezett: Tzuj tanításai érvényüket vesztik, ha most 
ismét tétlenségbe dermed. Csak hogy helyreállhasson kizökkenni
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vágyó isteni önbizalma, Tzuj jelzést kapott: a világ az idén oly 
frigyre akar lépni, amely tartósan felboríthatja egyensúlyát.

Csakhogy Tzuj mentes volt a hiúságtól, s az ily jelzéseket haj
lamos volt figyelmen kívül hagyni, mint egojának újabb harcba 
zökkenteni vágyó hitvány támadásait, melyek fel sem vehetik a 
versenyt alázatos füstöléseivel.

Ki tudná megmondani, miért, miért nem, Tzuj halandóságá
nak s halhatatlanságának tudatában mégis megmozdult.

Ez egyszer.
Kinézett az ablakon, s arra lett figyelmes, hogy kis cirmos macs

kája, Seng, a kertben egérkével pöszmötöl... vagy... várj csak... 
nem, nem egér volt az, hanem egy levél, egy száraz falevél.

Isteni hatalmának tudatában Tzuj hirtelen lehajolt, hogy meg
hallgassa a Föld kérését.

-  írd meg, mit tesznek luciferi tudatukban a férfiak a nőkkel! 
S azt is, mit tesznek az elférfiasodott világban fogant nők az igazi 
férfiakkal! -  szólt a Föld.

-  Megírom -  válaszolt Tzuj.
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SZOMORÚ-HOMORÚ 
VALENTIN-NAPOM

Elkezdődik. Szerényen bontja szárnyát a hajnal régi cimbo
rám romjai felett.

Széttárt tagjai merészen merednek az égből. Szemernyi tin
tafolt: Ez vagyok. Kerubok jönnek a fénnyel. Elveszek párnás 
öleléseikben.

Semmisen nyúlok az esőkabátom alá. Alabástrom bőröd még 
egyszer karjaidba csalogat. Szemenszedett hazugságaimat majd 
kisírja a következő éjszaka. Kimosom magamból a Nyarakat. 
Úgyis megint február van, és megint Valentin-nap.

Kiégetten kutatok az éjek fenekén.
Nyomorult, ádázul megnyomorodott tagjaim elkiabálnak egy 

Miatyánkot érted. Vánkosom a kövér hold alatt mélán pihen, 
mehetnék-igazát sulykolja elaggott testemnek. Bátor szeretőm 
jelenléte feddhetetlen, karneol- és jáspisszobrokat hagyunk ma
gunk mellett. Elhantoljuk-e ma is a telet?

Busójárás hava ez, a régvolt násztáncoké. Kezdetét veszi most, 
a fénnyel, igazán, az Év. Kitekerek néhány verejtékcseppet még 
magamból, míg az angyalok némán figyelnek. Lautréamont-i ál
maimban széthantáztam a telet.

Kivagyok. Ma összefonódik egy fehér és egy kék világ. A 
Tied blue.

Az enyém pálpusztai, pápista tivornya, benne égő férgek és 
szegek, szögek a jéghideg homokban.

„Ma ontják véremet.”
Ma elszállunk majd, valami fölé, úgy kedvtelésből.
S vajon mit hagyunk itt?
Egy öreg, már félig-béna kart, egy testet a földi örökkévaló

ságnak.
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Egy lányforma lelket a sebesült csillagok alatt.
Egy késnyi, késhegynyi finomságot, a jövő valakijeinek, akik 

ezt kóstolgatva felfortyannak: miért jobb a múlt, a már-elmúlt, 
mint az, amit épp élünk?

Ki szabhat határt nekünk?
Mi az a toportyán-lehelet-táp, melyen ezek elvoltak?
Milyen pápista tivornya?
Milyen ékszerek voltak még ezeknek szőrös leikeikbe rejtve, 

miután ellepleztük a hántolatlan nyűgelőket?
Milyen katarzisok bosszantották a teret?
Milyen kattogás-fáklya hintette be ezeket az embervarázsolta- 

hegyormi sziklatáncban-vonaglókat?
Milyen sziktalajos vén bakok róttak erre utat?
Merre tántorgott keblük tárt nászvarázsa?
Mennyi idő előtt szerettek volna élni?
Miért som s kökény nő romjaikon?
Miért egésztelen az, ami vagyunk?
Mi és hol az a határ, melynek jelenvalóságára csak holtrésze

gen vagy színjózanul emlékezem?
Mi az, ami a skarlát-éjszakákba vegyülten fel-feltör, ragyog

va, díszesen, nyurgán, ünnepélyesen?
Hol a testem szirom-nyalábja ezekben a lótifuti, kisperzsa éj

szakákban, hol, merre van a nyugat, hogy a szélirányokhoz iga
zodjam?

Kétségbeesésemben tőrök mutatnak utat, mert el, igen, ellop
tuk egymás hajából az eltűnt arcokat, a már-elhantolt nyarat, a 
vízililiomok selymes kötélhágcsó-varázsát, a tündéréterek mere
dek nevetgélését a patakok, az erdei kristyályvíz fölül, elloptuk 
az aranykarokat takaró aranyláncok legjavát, és elittuk, meg
szántunk egy novellával Téged, önmagunk, kicsiccsentünk az el
múlásból talán egy-egy örök percre, kattogósan-villódzva, félig 
éber-álmosan, kiterpesztettük tudatunk a Sirius mögötti holdig, 
ma holdtalan lesz éjszakánk, még néhány hold, és gúnyfeledten 
távozunk, még egy a-moll, és már nem marad semmi sem.
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De a gondolat gondolni vágyik újra, az érzés ismét érezni vá
gyik, a tett tenni vágyik.

Még néhány léggömb.
Még néhány sor máz, vajmi kevés mézsör, ősi istenek, 

ezerszer-kopott-fogú eszméletek, a lelkiismeret véres pofájú, 
majd fogatlan oroszlánjai, kiképezzük magunk, mint egy deka
dens kórkép-imádatot, ülünk a csendben hallhatatlanul.

A Nyugaton.
Magányosan.
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RÉVÜLÉS A 13. UTCÁN

Pár csepp áldásból él ez az utca -  mondom magamban, áprili
si csöndes éjjelen. Elsuhanhatnék, vagy csak tűnődhetnék a cso
da felett, mint bárki más. De én, a szerencsétlen mégsem tehetem 
meg. Megfog, megfogan bennem a megnevezés kényszere. Amit 
nem lenne szabad kimondani, leírni, magától követel helyet ben
nem s az örökben.

Mint New Yorkban, ahol az utcák nevenincsek, a város, Szabad
ka (északi szélesség, 46. fok, 5. perc, 55. másodperc; keleti hosz- 
szúság, 19. fok, 30. perc, 74. másodperc) térképén csak a 13. szám 
jelöli ezt az utcát, a Ribnikar fivérek utcáját. A Bittermann Ká
roly utca rózsabokros kacskaringóinak közelében, az igen intimen, 
vékonyka házakból, picinyke kertekből induló, majd a majdnem- 
nagyvárosi forgatagban véget érő Mihajlo Pupin utca közelében.

Ha a Párhuzamos útról lefordulunk a Körösi útra, s ha onnan 
rátérünk a Sava Kovacevic utcára, ez az első utcácska balra.

Szeretem.
Annak, aki nem ezen a vidéken született, vagy nem ezen a 

részen él, aki nem ismeri a Kertváros árnyai közt meghúzódó, kis 
zegzugos titkokat, kocsival alig megközelíthető piciny csodákat, 
melyeket csak a tisztaszemű gyermekek s az idős polgárok tud
nak megbecsülni: csak egy szám.

Egykor, nem is olyan rég, talán még húsz-harminc éve sincs, 
juhászok legeltettek itt.

Átláthatatlan távolság a szemükben, a rónaságok egyenes 
varázsa, az egykori harangok déli kondulása, bárányfelhők a 
kristálytiszta ég egyedi kékjében, gémeskutak, nyájak, homok, 
erdőcskék, nehéz, végső kérdések. A magányos, ferences meditá
ció a természet csodáján, amikor semmi sem mozdul, a benső is
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mozdulatlan, amikor az a kép a nyár kellős közepén egyszerűen 
megfagy, s csak a délibábok csodája mozog. Olyankor nagyon 
önmagával van az ember.

Amikor a városiasodás megkezdődött, az ilyesmi még tán 
nem ment csodaszámba.

Ma már az.
A kiaszfaltozott utca kellős közepén, ahol az autóknak kéne 

járniuk, egy kevés meghagyott föld kis körében nő két Fa, két 
tölgy, oly szorosan egymás mellett, hogy ilyet még nem láttam. 
Mint két, egy tőről fakadó testvér. Az utca kellős közepén.

Messziről úgy tűnik, az útburkolatból, a kemény, eszmélet
vesztő betonból sarjad egyetlen, legeslegutolsó Fa.

Az élet diadala a sűrű anyag felett.
A Csoda.
A kérdés már nem az, hogy ki ültette ide, isteni vagy emberi 

kéz-e, hanem hogy ki hagyta meg. Es miért?
Hogyan történhetett, történhet meg ez, Itt?
Hogy a száraz-kemény kezű férfiak vezette földkotrók nem 

végeztek vele?
Hogy a bitumen, az aszfalt mégsem fojtotta meg?
Hogy él, létezik?
Valaha övék volt, a fatestvéreké a vidék. Ültetett lugasok, ha

talmas tölgyek, fenyők, bozótosok őrködtek a homokpuszta kel
lős közepén, hogy megvédjenek Valamit.

Valakiket.
A homokot szüntelenül röpítő, szemekbe és csontokba itató 

szelektől.
Akkoriban a Nap másként sütött. Másként csendült a hajnal. 

Máshogyan létezett a táj. Más volt a víz íze. Másként hozták a 
vizet az artézi kútról, a gémeskútról, megtermett asszonyok más
ként szültek, lepedőbe, vagy az apa megfeszített vászongatyájá
ba, s nem volt betiltva, a kórházakba száműzve a halál.

Gyertyával a kezükben balázsoltak, másként osztotta a pap a 
házi áldást, s másként, mily hatalmas, idegen tisztelettel forgat
ták A Könyvet.

15



Azt az egyetlen könyvet.
Tehát a Ribnikar testvérek utcájában, ott áll ez a kettő-egypár 

fa, szelíden, dacosan, kíméletlenül az öröklétbe ültetve.
Gyökerei, érzem, már hajszálanként haladva, fokonként bont

ják a betont. Hajszálerei abból a leírhatatlanul kevés vízből táp
lálkoznak, amely mennyei áldásként a kis körbe hull. Pár csepp 
könnyből, pár csepp áldásból.
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A JAPI ÉS PAI MEI

A japán belépett az ajtón, amelyen, kicsiny vasrácsának kari
káján a fecskék ki-be röpködtek volna, ha nyár lett volna.

De tél volt. Szomorú, hideg január. így csak a füst keringett a 
tágas, japán stílusban berendezett szobában. Tágas tér, egy asz
talka, egy alacsony ágy, egy íróasztal, egy kandalló. Szőnyegnek 
persze nyoma sem. Henry Miller is, akinek egyetlen vagyona az 
az írógép volt anno, amit Anais Nintől kapott ajándékba, ki merte 
mondani nemes egyszerűséggel: akinek szőnyege van, annak túl 
sok mindene van. Az alapelveimmel sem egyezett volna, ha a 
japit szőnyeggel bélelt szobába várjuk.

Az Öreg japánul köszöntötte, szorgos konyicsivák és arrigátók 
kíséretében, amitől a japán továbbra is szertartásos mosolyát mu
tatta csak, és hajlongott, nekem pedig eszembe jutott a két gyönyö
rű, eredeti selyemkimonó, amit Zsanettnak ajándékoztam, eredeti 
japán szertartás kíséretében, mielőtt kikattant volna, átmászva a 
teraszon a szomszéd lakásba, a tizedik emeleten, hogy bizonyí
tékokat gyűjtsön (főként zenés cédéket), s államellenes szabad
kőművességgel gyanúsíthassa meg Atlaszt és Hermit, de főként 
talán azért, hogy az akkori igen szomorú s nincstelen télvíz idején 
szállást, s kiebrudalt, menő szeretők híján meleg ételt s biztonsá
got leljen az elmegyógyintézetben. Mint az imádkozó sáska, min
den vagyonos úrfit, aki az útjába tévedt, rövid pillanatok leforgása 
alatt lecsupaszított, nyomorba taszított, tönkretett és felfalt, kizá
rólag a legdrágább parfümöket és platina-hajfestéket használva az 
egekbe röpített, és a végén kárörvendően kinevetett. Kitapintotta 
a pulzusukat a kapcsolat elején, s mindegyiküknek elmondta, az 
izmos, hamvas karokra helyezve kezét tűhegyes, kagylóhéjszínű 
körömlakkal kezelt ujjakkal díszített, csodálatos kezét, csillogó
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mandulaszemét elkerekítve, ábrándos-csodálkozó tekintettel és 
remegő orrcimpákkal elmondta, hogy teljes bizonyossággal meg 
van győződve róla, hogy ily gyönyörű, izmos férfikarokkal ők 
egész biztosan meg tudnának ölni valakit. Ezek után a barátnőik, 
majd az édesanyjuk ellen fordította őket, és szikár porcelánarcá
nak bájos és kifinomult mosolyával várta el a legminőségibb aján
dékokat a legparányibb érzelmek teljes kizárhatóságával. Rituális 
mosolya valóban vérfagyasztó tudott lenni. Fiatal kora ellenére 
Szabadkán az utolsó igazi femme fatale volt, mert A Sötéthajú 
Konkurencia, akinek nevét ki sem volt szabad ejteni jelenlétében, 
túl gazdag volt ahhoz, hogy igazán ellenállóképes lehessen.

A japi? O volt a legnagyobb japán tévétársaság különmegbí- 
zottja. Talán örömmel fogadom, ha hoz egy gésát is magával.

Szóval, a japi belépett, s bizalmat előlegezve, meghajlással 
átnyújtott egy igen apró ajándékot, amely kicsomagolva egy mi
niatűr kártyalapra emlékeztetett, s amiről utóbb kiderült, hogy 
egy márkás, a világ rádióállomásainak kilencvenöt százalékát 
befogni képes, fűlhallgatós készülék. Innentől kezdve szívesen 
látott vendégnek nyilvánítottam magamban.

Balasevic igen halkra állítva pengette húrjait a Balkanski tango 
című számátjátszva, amit a japi különös odafigyeléssel vett tu
domásul, úgy látszik, klarinétot még nem hallott, csak nyekergős 
macskazenét, s félig csodálkozva és meghökkenten, félig tisz
teletteljesen, félve, tágra meredt sparkasse-szemekkel hegyezte 
sárga fülét, amíg az oldódásnak ez a rövid időszaka tartott.

Az Öreg szertartásosan gyújtotta meg a tőlem kölcsönkapott 
Ronsonnal a cigarettáját, mert a japánok ugyanis akkoriban ta
lán még azt hitték, hogy minden vajdasági házban akad egy-egy 
szenvedélyes dohányos, s hogy illendő és megkövetelt szokás- 
rendszerben kell részt venniük, ha cigarettát látnak. A füstöt per
sze nem tudta letüdőzni, az évtizedeken át gyakorolt szertartásos 
japán mosolya már egy lyukas garast sem ért, nem tudta leplezni 
az arcára ülő őszinte halálfélelmet és pírt, amíg pöfékelt.

Az Öreg ekkor már látta, hogy lovon van, és egymás után 
gyújtogatta a Moravákat.
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A japi elhűlve próbálta követni, majd fuldokolva düledezett 
ki a toalettig. Az Öreggel egymásra kacsintottunk az intermezzó- 
ban, én alkalmasnak láttam a pillanatot a felszívódáshoz, s mire a 
japi visszaért a budiból, már valószínűleg csak a kapu csapódását 
hallhatta volna, ha nem ráncigálja a feje jobbra-balra.

Amíg az Öreg a világ legnagyobb, veretlenül visszavonult 
sakkmestere szabadon bocsátásának feltételeiről tárgyalt a gyík 
japival, aNeuzer-vázas bicajom kerekei már a Sötéthajú Konku
rencia felhőkarcolójának irányába pörögtek. A csúcstechnológia 
legfrissebb japán vívmányát, a kártyalap-rádiót gyorsan eladtuk, 
s a legfinomabb argentin vörösbor mellett témázgattunk, nagy, 
fehér, csíkos tükrök fölött, Mann József és testvéreiről, Adam 
Kadmonról és a Kabbaláról, Burroughsról, a Ragnarokról, kel- 
ta-ősgermán titkokról és a szerelemkommandós-pszichotronikus 
titániumtekintetek mibenlétéről.

Rágyújtottam az arany Malbira, amíg szegény japi Moraváktól 
fuldoklott, meg titokban biztos hányt is, s nagyokat röhögtünk 
mi ebek.

Visszamentünk lebegdezve a bázisra, amikor már reméltük, 
hogy a japi lelépett, az öreg a pénzt számolta a vécébe bújva, attól 
rettegve, nehogy a mutti megtudja, hogy ismét lesz mit feldobni 
a rulettasztalra. Nevettünk egy nagyot, s amíg előcserkésztem az 
íróasztalból a termetes aranyláncot, amit az előző héten kaptam 
cserébe egy táskás lemezjátszóért, a taxisom már dudált kint, bevá
gódtunk, s meg sem álltunk a zaciig. Onnan irány a mélytenger, a 
Troccaderóban drum’n’bass-est volt épp, meg valami álarcosbál, 
mindenki pezsgővel locsolkodott. Lilla sikeresen beájult valami 
bájgúnár kosárlabdás fiúcska karjaiba, aki egész éjjel Bailey’s-ek- 
kel traktálta jókedvében, én meg világos bársonyzakómban a tu
laj kubai szexbombájával jártam a merrengue-ét. Kora hajnalban 
fogtuk magunkat, s elhúztunk a zaciba, ahol kiváltottuk a lán
cot a pénzből, amit a tökrészeg kosárlabdás Lillára erőszakolt, 
megittunk chill-out gyanánt pár haboskávét egy előkelő helyen, 
hazahúztunk, s koszos angyalarcunkat a finom, puha, meleg ágy 
selyempámáira hajtottuk plátóian mosolyogva.
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A REGGEL KIRÁLYNŐJE 
COFFETTA, ÉN SZÉPEN 
MEGMONDTAM

Szemerkélek.
Csak alfa szinten tudtam pihenni, amíg úgy spontánul el nem 

sült tegnap a toliam.
Hat hónapos cölibátus eredményeként.
A kávénak megin’ öt baja van:
1) kevés a cukor, a barna
2) kevés benne a kávé, a nesz
3) a víz langyos, nem pedig forró -  mivel ez gyorskávé, leg

alább a bojlerből kellett volna gőzölgő vizet ráengedni -  s ezért 
Jézus is kiköpné

4) mennyiségileg kevés, ami az előző tények ismeretében ellent
mondásosan hangzik ugyan, de a koffeinszükséglet is nagy úr ám

5) fáj a hátam nélküle.
Az első meg -  blaszfémia! -  édesítős volt. Szándékosan nem 

írom ide, hogy édesítőszeres, mert a szer a szeretetre, szertartásra 
emlékeztet.

Az ilyen KV-t úgy utálom, mint a pénzimádatot.
Talán ily kávék okán született a bölcs mondás, miszerint: ha 

az ember valamit jól akar megcsinálni, önmagának kell megcsi
nálnia.

Az ilyen aljas kávét úgy utálom, mint a hideg nyári éjszakát, 
mint azt, ha megmérgezik a kutyámat, mint azt, ha kiskorú pró
bál a számítógépemhez nyúlni, mint azt, ha a szemközti szom
széd csütörtök hajnalon kilopja a postaládából a műsorfüzetes 
újságot, mint a tokiói metrót, mint a falinaptárak legtöbbjét, mint 
a fémszíjas digitális karórákat, mint azt, ha valami bunkó frotter 
hozzám dörgölődzik a zsúfolt közjármű fedélzetén, mint azt, ha 
madárnak néznek, s egyre csak rájátszanak erre, hallgatásba bur
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kolózásom dacára, mert önveszélyesen toleráns vagyok az em
beri gyarlósággal szemben, s azt is utálom, ha ezen bátorodnak 
fel fölfuvalkodott szívükben. Igen, nagyon utálom, mint a mo
dern ikonokat és készítőiket, mint a műanyag betétes cipőket, 
s azt, hogyha az italom lepecsételi a százéves tonettasztalomat. 
Mint a fehér zoknit. Mint a kukkoló házmestereket és a kutyával 
őrzött területeket, a besúgókat és a reklám-kártyacsomagokat, 
a szórólap-osztogatósdit, mint azt, ha a mailboxomba vírusos 
szemét érkezik, meg értelmetlen, ha-nem-küldöd-tovább-akkor- 
tízezer-év-szerencsétlenség-vár-rád típusú körlevél. Utálom, 
mint az alaplappal összeilleszthetetlen modemek sorát (ez mára 
már, szerencsére, a múlté), mint a katódcső sugarait, mint a vég- 
bélrákot, mint a nyárdélutáni sziesztám alkalmával vad körfű
részelésbe kezdő szomszédot, s azt, hogy ha Güzü néni beles a 
sűrű borostyánú kerítésemen, amíg meztelenül napozom, majd 
ezt botránkozva meséli Kütyü néninek, mint a hiszekegy-zso- 
lozsmákat mantrázva, mint a kellemesen ütemezett, rendszeres 
áramkimaradásokat, amíg civiltársadalom-barát cikkeimet írom, 
mint a hátulról-orvul-betevéseket, mint a montenegrói tengerpart 
egyesült pincéreit, mint a vajdasági ikebanákat, mint a szexet a 
fenyvesben, mint a seggszagot a buszon, mint a műszálas alsó
neműt, mint a radikális pártokat és tagjaik demagóg-elmehábo- 
rodott mivoltát, mint a politikai képmutatást és vívmányait, mint 
Cocteau-t Bunuel, amikor egy ősrégi kolttal elindult végezni 
vele, de leragadt egy ivóban, mint a macskám a bolhát, mint azt, 
hogy az anyám Baygonnal szórja be a kutyát, amit aztán ő gon
dosan lenyal, mint azt, hogy: „originál trénerka”, mint a zsíros 
emlékkönyveket, mint a fajgyűlöletet és a vallási türelmetlensé
get, mintmintmint aaaa... Mesamot, mint Richard Claydermant 
és a hasonló gusztustalanságokat, mint azt, hogy: kecsöp, mint a 
véres kezű cukrászokat meg az özvegyeiket, a cécókat, a tehéntő- 
gyű néphős-pincérnőket, mára dollármilliomosokat és iparmág
násokat, akiről azt mesélik, hogy minden falubelije megdugta an
nak idején a szülőhelyén, egy piciny kis falucskában (hát nehogy 
ez jöjjön nekem ide nótát osztogatni...), akinek csak farka volt,
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mint a lenyelt zsírszódát és romlott olajbogyókonzervet télen, 
mint a kvázi-értelmiségieket, akiket megvehetsz egy felessel, 
mint az etnikai tisztogatást, mint a polgárháborút és a háború
kat általában véve, mint azt, hogy egyetlen gyógyszertárban sem 
kapható nikotinos rágó, pont, amikor nagy hévvel a döntő lépésre 
szánom el magam, mint a szétbúvárkodott tengerfenék sivársá
gának látványát Bolon, mint a nagymacskák ketrecbe zárását, 
mintmintmint... azokat, akik a száraz rózsát kiakasztják a falra, 
mert romantikusnak találják, kvázi vámpír suhant el ott stb., mint 
M. Marinkót és a hasonszőrűeket, mint a sötét képű bőrfejűe- 
ket, s általában a szétkomplikálódott eseteket, mint a kegyetlen 
és korrupt belügyfőnököket, mint ezeknek a verőembereit és az 
elnyomás minden fajtáját, mint az Andrej Rubljov hosszadalmas 
dögunalmasságát, mint a szélsőjobbot és szélsőbalt, mint a vér- 
zőszívű liberálisokat, mint a beképzelt, kikencézett tyúkok al
vázait és az autóalváz-típusú beszélgetőpartnereket, akikkel éj
fél után egyetlen normális szót sem tudsz váltani, mint a szőke 
álrasztákat és satírozott frizurákat, mint a playboy-emblémát, il
letve dollárjeletmegkobrát-magukra-tetoválókat, mint a csupán- 
frigid-szóváltásokra-hajlamos nőcskéket, mint az Arany Málnát, 
mint a szúnyograjt egy, máskülönben tökéletesnek ígérkező ki
rándulás alkalmával, mint a gondosan előkészített erdei sétákat, 
mint a böglyöket hátamon a tikkasztó nap melegében kukori
cakapáláskor, mint a nutriahúst, mint a szójapástétomot, mint a 
sótlan grenadírmarsot, cukortalan cvekedlit és megjegyzéseket, 
mint az eperbefőttet és az akadémiát végzett tehetségtelen festő
ket, mint azt, hogy három helyen eltörött a lábam, mint -  ismét
lem! -  a cukor és bors nélkül készített káposztás kockát, mint 
a kénezett-szőkített lőrebort műanyag tankból, mint a beképzelt 
eladó puccoskurvákat a parfümériákban, mint az Axe arcszesz 
marását a bőrömön, mint a fehér sportzoknira húzott mokasszint, 
mint az epekövet, mint azt, hogy a bankban kemény pénzt kér
nek egy műanyag darabkáért, mint a jegyellenőrt a BKV-n, mint 
a kompizombisítókat, mint a mindennapi fasizmust, amikor pl. 
A kábelszolgáltató -- állítom! -  szándékosan letiltja a képet a
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magyar nyelvű adásban a dalfesztivál döntője alkalmából, ahol 
a kishegyesi nagylány szerepel, mint a kicsiket- és gyengéket- 
pofozókat, a fejünk fölött, fölöttünk ok nélkül hatalmaskodókat, 
mint a behódolást, mint a multikat, mint a film legizgalmasabb 
jeleneténél rámugató reklámpofákat, és még órákig sorolhatnám, 
vége nem lenne.

Szeretek-e valamit?
Naná.
Lelkiismeret híján önmagamat.
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A REGI, SZÉP IDŐK ES TARZAN 
A PSZICHÓZIS VÁROSÁBAN

Számomra a régi, boldog idők voltak a legkevésbé boldogok. 
Nagymamám közelében állandó halálfélelemre neveledtem, nem 
tudott megbékélni a múlandósággal.

Amikor kezdtem átlátni, hogy milyen erők és viszonyok ural
kodnak a felnőttek világában, úgy döntöttem, ötévesen, hogy so
sem vonulok sorkatonai szolgálatba, s hogy fel sem növök, hogy 
ne kelljen meghalnom. A pénznek nevezett borzalmasan torz 
dologról már akkor is megvolt a véleményem, ha létezik akkor 
könnyen hozzáférhető kamera, s felveszik a jelenetet, talán ma 
már gazdag ember lennék. Benyúltam a bárszekrényünkbe, ami 
akkoriban vaskosan volt tele piros, zöld és szürke bankókkal, s 
szép sorjában elkezdtem őket lehuzigálni a vécén.

Csodák csodájára nem vertek meg érte, valahol nagyon érezve 
az aktusom igazságosságát. Később, amikor már inkább a trafi
kokba vittem a pénzt, a kezembe került Képes Biblia-korszakom 
után, amikor már Gáspárét olvastam, János könyvében igazolást 
is találtam ama mondatában, mely szerint a pénz minden rossz
nak a gyökere.

S még később, a Bhagavad Gítából tanító ismerősömtől azt 
is megtudtam, hogy a luciferi posztot betöltő entitás csak olyan 
erőtérben tud létezni, ahol jelen van az arany.

Igen, voltak keserédes, örömteli pillanatok, de mindezeket a 
halandók és hazavágyók mélységes, gyógyíthatatlan hiányérze
te kísérte. Apám és anyám, mintha Krúdy valamely novellájából 
vagy regényéből léptek volna elő, a nagymama mintha Mikszá- 
théból, és én, a fekete bárány, akiből csak bohóc lehetett volna, ha 
van humorérzéke. Csak békéltetőt játszhattam anyám polgársága 
és apám bohémságának színterében, a keresztapa Mike-jában is
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apám ölelt magához, szicíliai csókokkal, jó  pár Napóleon veszett 
el benne, tágas lénye mintha menedéket nyújtott volna minden 
élőlénynek, mindennek, ami létezik, oly szelíd és monumentális 
tudott lenni egyszerre, végtelenül elzárt, hermetikus elefántcsont- 
torony-magányában, mint az álmodó isten, pihent, s el-elmeren- 
gett egy-egy kiadós ebéd után, a töltött paprika romjai felett, amit 
a mama mindig nagy-nagy odaadással készített az Öregnek, akit 
nem lehetett nem szeretni. Anyai ágon nagypolgári családból 
származott, első szerelmét, Kahán Leát és a francia nevelőnőjét 
elragadta mellőle a sors, a második világháború, s az érdekházas
ságot kötött apját, Dimitrijét -  Mitót, úgyszintén, akit csetniknek 
kiáltottak ki, s menekülnie kellett, s akinek az volt a szerencséje, 
hogy Mosa Pijadéval ült egy cellában a börtönben, s ő vállalt ke
zességet érte. Kiszabadulván az volt az első dolga, hogy átszökjön 
Triesztbe, onnan pedig sipirc, a nagy vízen át, Amerikáig... Ki
sebb kitérők után gyártulajdonos lett Venezuelában. Amikor még 
javában tartottak a harcok, az Öregem tizenhárom évesen gyalog 
tért haza Tisza menti szülővárosába Belgrádból, ahova az apja -  
akarata ellenére -  elhurcolta magához. A vonatok csak Indijáig 
közlekedtek, onnan gyalog, sziszifuszi erőfeszítéssel, két, drága 
ékszerekkel megtömött kofferral felverekedte magát a Fruska 
gora tetejére, ott azonban rájött, hogy túl nehéz a rakománya. Le
hajította hát az egyik koffert a szakadékba... Mivel híd már nem 
volt a Dunán, egy álló napon át várt a kompra, majd miután átkelt 
a folyón, Újvidéken, a régi vasútállomáson közölték vele, hogy 
a vonat pontosan 17.00-kor indult. Hú, de kár, gondolta, pont 17 
óra 05 perc van, péntek. S a következő? Az is, mondták.

A jövő pénteken.
Mit volt mit tennie, a hóviharban gyalogosan vágott neki az 

útnak, eljutott Adáig, ott megszánta egy ismerős gazda a hóem
berré fagyott suhancot, feltette a lovas szánjára, s karácsonyi 
ajándékként kézbesítette az édesanyjának. Az apja által hátraha
gyott néhány házat később az Öreg rátestálta a Knin környéki 
szőröstalpú rokonságra, s egykedvűen nézte, valami távoli me
rengéssel hatalmas, mogyoróbarna szemében, toportyánszemöl
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döke -  s később talán már valamely monacói rulettasztal -  mögül, 
hogyan tüzelik fel a parkettát. Lehet, hogy néha-néha a szintén 
odaveszett erdélyi csokoládégyárukra is gondolt, amíg golyós
tollat és nejlonharisnyát árult (Mito amerikai küldeményeit) a 
kommunizmus újgazdagjainak. Nem, a világi eredmények sem 
kerülték el ezt a hatalmas, szent szörnyeteget, ezt az angyalarcú 
ördögöt, ezt a furcsa papot, aki nyilvánosan megfordult szinte 
minden szemrevalóbb szoknya után, a szépasszonyoknak az ut
cán mélyen a szemébe nézett, és krahácsolt egyet-egyet, mintha 
kaparná a torkát valamely kimondatlan szó. Nem volt olyan ígé
ret a szemében, amelyet ne tudott volna betartani-teljesíteni, és 
ami a legfurcsább, talán nem is ígért semmit a szemével a csen
den kívül, s lehet, hogy épp ezért omlottak karjaiba a szépasz- 
szonyok. Az anyám, a szépek közül is a legszebb és legelmésebb 
volt akkoriban, érzelmes és extrovertált rohanásával, amelyben 
folyton ezer fokon lángolt, az volt azonban a legfurcsább és leg
inkább kétségbeejtő, hogy legeslegbelül teljesen racionális nő 
volt. Sajnáltam, hogy szegényt, a dolgos kezű, becsületes ipa
roscsaládból származó kisvárosi dívát a rongyos élet épp egy 
olyan semmirekellővel hozta össze, mint amilyen az apám volt, 
és sajnáltam, hogy egyetlen fia, én, ha megéreztem az alkohol 
ízét a számban, akár hónapokig is képes voltam inni, mindegy, 
hogy mit, de mint a széleskedvű oroszok, akár az arcszeszt is. 
Robbantam néha, amikor az anyám szigora miatt betelt a pohár. 
A hetekig, hónapokig, évekig viselt istrángot nagy ritkán szétrúg
tam. Csupán verbálisán ugyan, de az is elég baj volt, mondták is 
fiatalkoromban, hogy olyan a hangom, akár egy tigrisé, amikor 
felbőszítik, beleremegtek a hatvancentis falak, és az már a szom
szédoknak sem nagyon tetszett. Nem tudom, vajon hallották-e 
a Tarzan-filmekben, amikor a fekete párduc a támadás pillanata 
előtt, mielőtt a borzalmas mancs ugrásból lecsap és célba talál, 
felordít. Annál is sokkal szörnyűbb volt a hangom. A platinaszőke 
anyám is ordított (neki pedig oroszlánhangja volt), amit, akárhol 
is voltunk vagy laktunk, a szomszédok égzengésként észlelhet
tek talán. Nem csoda, hogy szegény nagymama félsüketen halt
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meg, teszem hozzá, kilencvennégy éves korában, s én nagyon 
tartottam tőle, hogy rám is valamely hasonlóan komisz halál vár. 
Senki sem tűr szívesen a környezetében egy beteget, aki nemcsak 
hogy „lát” , hanem iszik is, mint a kefekötő, és ráadásul minden
kinek arcába tolja a képét, és elmondja az igazságot, ami után 
már csak az ámen hiányozhat.

Szóval, ez a százhatvanöt magas, világító szemű platinasző
ke díva volt az édesanyám, s mint két tojás, úgy hasonlítottunk, 
csakhogy én száznyolcvanhét magas voltam és férfi.

Igencsak melankolikus és álmodozó természetű szőkefiúságo- 
mat azzal igyekeztem ellenpontozni, hogy kívülről mindig csak 
a kőkemény, később pedig flegmatikus materializmus vonásait 
erőltettem magamra, és ez tetszett is a legtöbb nőnek akkoriban, a 
csúnya háborús években. Fiatalkoromban úgy cserélgettem őket, 
mint a fehérneműmet. Úgy éltem, akár egy boldog cárevics, fity- 
tyet hányva a környezetem nem létező lelkivilágára, jámboran és 
tudatlanul, mint a gazellák és mint a farkasok, csak a génjeimbe 
írott örökséget hagytam kiütközni magamon, nem nagyon fog
lalkoztam önmagam pátyolgatásával, az élet rövid, az idő rohan, 
gondoltam, és mondtam, tudtam, hogy az öregség úgyis megvár, 
s megpróbáltam mindenféle módon betömni a bennem tátongó 
hatalmas űrt. Extrémül irritábilis voltam. -  Nézd meg, és menj 
tovább! -  olvastam Hamvasnál, de nem, én nem mentem tovább, 
én rohantam tovább!!!

Az idő nem gyógyír -  az idő a betegség maga, tudtam meg 
tizennégy éves fejjel, a boldog-liberális kirakattitoizmusban, s 
bár nem értettem minden mélységét akkoriban e gondolatnak, 
de éreztem, hogy nagyon igaz. Igyekeztem is úgy élni, mintha 
mindegyik napom a legutolsó lenne. Sajnos, a kaput rácsukni 
igyekezett a gondolkodásmódomra a baszatkai élet (köszönet Z. 
Secerovnak a kifejezésért, a Képes Ifi hajdani főszerkesztőjének, 
aki, úgy hiszem, máris beleírta magát ezen egyetlen szóvirágá
val az egyetemes magyar kultúrtörténetbe). A hét budapesti év 
után ugyanis huszonnégy-öt évesen is azt hittem, hogy egy több
milliós nagyvárosban közlekedem, ahol „mindent szabad”. Ez
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viszont csak egy Twin Peaks-szerű, kívülről talán kívánatos, de 
férges alma volt, szép, kertes, múlt századbeli házakkal, villák
kal, mint valami elvarázsolt cukrosdobozban, világítottak benne 
a finom női popsik, kvarcolt és hófehér, kivillanó keblek a kor
zón, a bokaláncok, csillogó menyecskeszemek és rafinált, fodros 
harisnyatartók, a Corvin utcán pedig az újgazdagok abban verse
nyeztek, ki parkol közelebbre Mercedesével a Renaissance-hoz, 
ahol azonban csak az éj leple alatt lehetett mindenki mindenki
vel. Amíg a többiek „a piacra jártak”, én „a kutyát sétáltattam”.

A kutya pedig egy botrányos dög volt, ragadtak rá a nők, 
eszembe is jutott egyszer, hogy lelövöm. Irigységből. A kutyát 
sétáltatni a katolikus Írországban, tudjuk, mit jelent. A férfi oda
morogja az asszonynak, hogy: megsétáltatom a kutyát, s elmegy 
a kocsmába -  pubba -  inni, s jól érezni magát. Amikor haza
megy, és az a vörösesszőke asszonyka megkérdi tőle kihűlt sze
mével: hol voltál?, ismét odamorogja: Walkin’ the dog. Ebben a 
koszfészekben -  „Európa legnagyobb falujában” -  volt országos 
viszonylatban a legnagyobb a munkanélküliség, tehát mindenki 
„dolgozni” kényszerült, minden halandó, és olcsó volt a hús, ha 
már a piacozásnál tartottunk. Tíz euróért nagyon szép libacom
bot lehetett kapni, de csirkéből és tyúkból, jércéből is volt elég, 
hát még pulykából! A probléma csupán az volt, hogy mindegyik 
szomszédom és ismerősöm, vagy minden ismerősöm szomszéd
ja  vagy ismerőse débés (belügyes) volt, a nőim is, csak a leggaz- 
dagabbikja nem, tehát: ávós, amit mára „megszelídítve” biásnak 
mondanak, és egyetlen „alternatív” szórakozóhely sem maradt a 
városban, mert ezek megvárták, hogy minden értelmiségi (a vá
ros populációjának 0,1 százaléka), aki még nem volt biás, össze
gyűljön azon a két-három helyen, ahol lehetett, amíg léteztünk, 
és ott érezze magát kiközösítve az ötvenből negyvenkilenc tégla 
társaságában, s ott szervezték be őket, szép ígéretekkel. Aki nem 
„kopogott”, sehol sem volt, sehol sem lehetett.

Nem adták fel, mert ők ezért kapták a fizetésüket, azért, hogy 
becsületes embereket zaklassanak a munkahelyükön, hogy elegáns 
kávéházakban ücsörögjenek, hogy csörögjenek a dizsikben, hogy
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be-beszóljanak egy-egy renegátnak, és állandó jelleggel terrorizál
janak vagy beszervezzenek, hogy állampénzen élve gyilkoljanak 
és nagy lábon éljenek, és hogy dőzsöljönek. Ők voltak a büszke, 
dolgos Nép. Tulajdonképpen sajnáltam őket. Biás volt az első 
szomszéd, a második szomszéd, a harmadik szomszéd és a harma
dik szomszéd szomszédjának szomszédja is, s mindenki csak így 
szólította egymást: szomszéd. Ezt egy olyan ember, aki nem élt 
sztálinizmusban, vagy annak valamely vadhajtásában, el sem tudja 
képzelni. Orwell 1984-e ehhez képest szelíd gyerekjáték volt.

Nos, ebben a környezetben váltam mizantróppá, ami szá
momra azt jelentette, hogy sem fasiszta nem akartam lenni (tehát: 
uniópárti), sem biás, tehát maradt a teljes elzárkózás és gigászi 
magány, szemlesütések és másik-orca-odafordítások. Még a vá
rost is megutáltam, mint fogalmat, és/sőt, bármelyik várost, egy
általán, ahol „emberek” zsúfolódnak össze, és tömegszellemben 
együtt röfögnek, a távolabbi terveim egyike volt, hogy kivándor
lók a távoli hegyekbe vagy pusztába az Operencián túlra -  nem, 
nem Amerikába, még véletlenül sem, az Atlanti Szövetséggel 
régóta gondjaim voltak, hát még, amikor megszegték az ENSZ 
alapokmányának az 1244-es cikkelyét, jelen esetben Kosovót, 
az alapokmányi törvény értelmében „Szerbia elidegeníthetet
len részét” választották le (nem mintha hiányzott volna nekem 
a sok millió albán) - ,  és egy fakunyhóban pörgetem le megma
radt napjaimat annak a büszke tudatnak a megelégedettségében 
és nyugalmában, hogy mégsem lettem állam védelmis, sem CIA- 
ügynök. A legszömyűbb számomra mégis az volt, hogy mint sza
badgondolkodó bárkit is ismertem meg, és aki nem tűnt biásnak, 
arról előbb-utóbb -  akár sok év múlva -  kiderült, hogy mégis 
az, s még ennél is szörnyűbb, hogy akiről megbízhatóan tudtam, 
hogy nem biás: például külföldi, az országhoz semmi köze, szü
lői ágon sem rokonítható stb., Európa legmasszívabb rendőri 
gépezete azt is szempillantások alatt beszervezte. S ugyanez a 
gonosz gépezet külföldi üdülési próbálkozásaimat is sorra elron
totta, összeármánykodta. A külföld számomra csupán olyannyi
ra volt érdekes, amennyire a természet szépségeit csodálhattam
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meg, és élvezhettem, meg helyi borokat vagy épp becherovkákat 
ihattam... A dalmát tengerpartot különösen szerettem, mert a dal
mát lányok voltak a legeslegszebbek, a dalmát szigetvilág pedig 
Európa utolsó oázisa. Prosekból is jócskán betankoltam rendsze
resen, amikor arra jártam. Amikor a portószerű, húszszázalékos 
alkoholtartalmú, igen nehéz, édes vörösbor a fejbe száll a szub
trópusi klímában, a negyvenöt fokokban, az olyan, hogy az em
ber képes hegynek felfelé szaladni, mindaddig, amíg a teljes ha
tás ki nem virágzik, s hirtelen bele nem zuhan valamely hatalmas 
kaktuszba, s utána másnap a barátnője és a barátnőjének a barát
nője kénytelen a hátából kihuzigálni a tüskéket, miközben a falról 
lecsapja a betévedt skorpiót az adidasszal, rosszabb esetben meg 
a védett tarantulát az újsággal, a halálos csípés előtt. Itthon gya
korlom is ám a taktikát a szelídebb nyolclábúakon, a vizet sze
retik, s oda mennek, ahol édesvíz van, mert szomjasak, de amott 
meg néha épp a terrarossa kertből menekülnek fel az esti locsolás 
elől. Tehát amikor itthon elindul a pók a víz felé a szobába az 
ablakpárkányról, az újság már mindig oda van készítve a pár
kányra, a nyitott ablak alá, szép egyenesre összehajtogatva, úgy, 
hogy minél vékonyabb legyen, tehát amikor elindul, már várja a 
papírlap, s amikor ráteszi az undorító, szőrös mancsát, egy fürge 
csuklómozdulattól már repül is kifelé léglökésesen.

Tehát ha nincs vele gyakorlatod, tilos a prosek, hogy egyértel
mű legyen a végkövetkeztetés.

Legközelebbi terveim közt szerepelt, hogy meglátogatom 
nagyapám szülőhelyét, a legendás Kubatincit, Bosansko Grahovo 
mellett, a Horvátországhoz tartozó szerb határvidéken. Ott élnek 
a legnagyobb szakállú, legszerbebb szerbek. Dimitrije nagyapám 
is onnan származott el, s a Vajdaságban gyorsan feltalálta magát, 
feleségül véve egy gazdag német-magyar lányt, eleinte bélyeg
hamisítóként, majd kereskedőként működött, s óva intette apá
mat attól, hogy valaha is meg merjen fordulni a szülőfalujában. 
Amikor az egyik féltestvérem meglátogatta az „őshazát” pár éve, 
ott találkozott a legidősebb élő Kubattal, akiről kiderült, hogy 
Vid. Ez ősszláv név, a vid látást jelent, emellett az ószláv val
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lásban az egyik „legerősebb” főisten neve, viselői általában tisz- 
tánlátók, ami azonban nem garantálható, mert a szerb népszokás 
az, hogy a gyermeket világrajöttének hetedik napján nevezik el, 
előbb megnézegetik, miféle, mely név illene rá, piros cérnát cso
móznak a kis kacsójára, a csukló köré, hogy védve legyen a ron
tástól, szemmel veréstől. Nagyon gyakran adnak a gyermekek
nek ilyen okokból elhárító-riasztó neveket, melyeknek ugyanaz a 
funkciójuk, mint pl. a gorgóknak vagy oroszlánfejeknek egy-egy 
épületen, kerítésen vagy kapun.
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A SZENTSÉG ÁTOK-ÁLDÁSA

Köszönet neked, Százados!
Mindazt a mázt, Longinus, édesanyám, aki e földre szültél, 

amivel megkented hártyás kiscica-szemem, lemosta a talán- 
már-sohasem-elérkező ősz. Neked csak az aranykalászok java, a 
széppé nemesedett emlékek jutottak, a mindennapos pokol hoza- 
déka, az aranykor éretlen gyümölcse. A szavak, amelyeket okkal, 
ok nélkül kimondunk egymásnak. Mint életem első s utolsó nagy 
szerelmét, szeretnélek kitüntetni eme szókkal, azonban tartok 
tőle, hogy azok, életem földre hozóját, mint örök érvényű hidat 
a potenciális s megvalósuló, azaz anyagba-zuhant fölött, csak 
megvetnek. Ahogyan megvetették a szívemben virágzó tavaszt 
a kíméletlen telek, s ahogyan a nyár örökkévalóságának érzeté
ben azt találtam hinni, hogy értek már, nemcsak mennyiségileg, 
mindent. A gőg démona, a legnagyobb, megkísértett, s Faust va- 
lamily emlékfoszlányból felnevetett... Társulj hozzám, súgta.

S olyankor, amikor már minden majdnem a végére érne, olyan
kor mindig történik valami, valami felfoghatatlan, valami meg
emészthetetlen, valami megrendítő, mint deus ex machina, belép 
valami ijesztően fényes s rendkívüli az életekbe, a megszokott- 
megunt-elkényelmesedett kerékvágásba, ami a szabadságnak ellent
mond, a test, lélek baja, gondja, a hiúság ellenpontja, ami meghatá
rozhatja, de mindenesetre háttérrajzolhatja az életek kerékvágásának 
formáját. Valami fenségesen bús, szomorú vagy vidám, s örömteli 
ember kérdése. Megválaszolhatatlan. Mint a szorongás, állandó vi
lágunkban a véletlenség rettenete, melyet csak úgy vagyunk képe
sek feldolgozni, ha elhisszük, hogy semmi sincs véletlenül.

Kérlek, örök egy, ne kímélj, s kímélj meg.
*
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Amikor először szólítottál.
Amikor először érintett kezed, a legmélyembe hatolt. Szem

rebbenés nélkül tűrtem a szótlanság határait. Tudod, amikor a 
forradalomról beszéltél, s nem lázadásról. Forradalmat akarsz, 
igen. Mindannyian meg akarjuk váltani a világot, de amikor a 
megsemmisülésről beszélsz, tudod-e, hogy engem kihagyhatsz?

Azt mondod, a szabadság minden. Mindent megtettünk érte, a 
báránybőrbe bújt farkasokért, a fehér bőrű rasztafariánusokért, a 
lennonkás divatbábokért, akik elméjükkel is, szívükkel is gyűlöl
nek: a gazdagot, mert gazdag, a szegényt, mert szegény -  közben 
fordított, letört ágú keresztet neveznek a jelüknek - ,  sőt önma
gukat is gyűlölik, mert poklot jártak, önmaguk poklát szubjektív 
valóságukban.

Ugyanis az Otpor, az Ellenállás nem egy fekete póló, hanem 
életvitel. A kollektív őrülettel szembeni ellenállás.

Nem tudod, hogy átutazóban vagy. S nemcsak a világban, ahol 
nem vagy hajlandó színt vallani/vállalni, hanem az örökkévalóság
ban is. Nem tudod, hova, s miért ily mélyre, azaz magasra nyúlnak 
vissza szellemi gyökereid. Miért éleszti, s nem hagyja nyugodni 
valami azt a szellemi szikrát angyali álarcod mögött, mely ezer 
ördögöt rejt? Miért vagy ily képlékenyen megfoghatatlan?

Miért okádod ki saját hozományod, ezt a világi életet?
Miért csak sanyargatott mostohád a saját gyermeked, ez a ma

réknyi lét, az anyák sorsa, ez a kis hústestű lény?

*

Ma találkoztam egy emberrel, aki egy embert halálra ítélt.
Néztem, némán figyeltem az arcát. Kíváncsian szemléltem, 

mint az állatkertben az emberek a pumákat és a bűzlő ketrecű 
oroszlánokat.

Indulat és gőg élt benne, vagy csak nekem tűnt úgy? Nem hi
szem, hogy szubjektív látásom eljutott-eljuthatott volna a mély
ségeihez.

Nem csodálom, s csodálom. Ittasan tudta csak meghozni dön
tését. Máig azt hiszi, igaza volt, s míg a szájával igent mond, 
máig nemet int fejével, amikor megkérdezem.
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Tudja ugyan, egyelőre, vállalni magát, az önmagát, akit ha
lálra sebzett.

Nehéz sors a bíráké. Mert ítélet nincs. Mert amióta börtönrács 
létezik, azóta mindegy, hogy az ember annak melyik felén áll. 
Megpróbálhatok nem élni e sorssal, a bírósorssal, s csodálni ön
magam, e kívülmaradott szerepben.

De akkor, hirtelen, valami súg, s mégiscsak bíró leszek. 
Könnyezve latolgatom önmagam érdemességét, s azt, vajon ér- 
demes-e színt vállalni, fellépni e szerepben, mindaddig a pilla
natig a szabadság illúziójában élve, amíg rám nem következik a 
végítélet: a saját szabadságom fölött hozott végítélet, amelynek 
színre lépésekor elesem.

Mint korlátlanul felelősségmentes s korlátlanul szabad, bűn
beeséstől megóvott lény, a szabadság tulajdona s kisemmizett 
tulajdonosa, amíg gyermeki balgatagságom fel nem áldozom 
valami őrülethez fogható, de mámortalan rációért, amelyben az 
emberek, általában, gyermekségüktől fogva leledzenek -  amikor 
gondolatokkal rontják meg őket, a bíráskodás gondolataival, a 
szabadság érzetével dicsőítve a rációt s az igazságérzetet, helyet 
adnak a fürkészdarázs-lárváknak a formálható, a szabadság ígé
retével elcsábítható, még ártatlan, felnövetlen és semmisen min- 
dent-birtokló gond(olat)talanságuktól megfosztható, még angya
li s felhőtlen elmékben.

A bíra is, az áldozat is s a Szabadságon-felüli-szabadság esz
méje is ezáltal életre, életbe lép. Dönteni kell. Istent ezentúl nem 
látjuk színről színre, csak a legnagyobb csodák, a legnagyobb 
szenvedések pillanataiban, elesünk fényes színe előtt önfényünk
ben, ön-szabadságunkban nap mint nap, az igaz mennyország (ér
telmezzük most így is azt, hogy „Új Egek, ahol Igazság lakozik”) 
csak egy ígéret marad, az ítéletnélküliség üres jelszó, mert ahhoz, 
hogy ítéletmentessé váljunk, előbb az ítélet kíméletlenségére s az 
Istenség kegyére lenne szükség, egyidejűleg.

*
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Az én istenem -  hazudjuk magunknak egy fejlettebb, indi
viduális tudatszinten -  egy JÓ isten, mert nem ítélkezik, csak 
azért, hogy ne kelljen önmagunknak ítélkeznünk, s átháríthassuk 
e felelősséget egy ismeretlen hatalomra.

Ez a gyávák sorsa, a felnövetleneké. Sajnos, szinte mindany- 
nyian ilyenek vagyunk, akik állati ösztönvilágunkat valamelyest 
megszelídítettük.

Amikor a szabadságban felcsillan az ítélet-elkövető szerep
körének vonzása, visszakozva riadunk meg s esünk el önmagunk 
ítélkezni-nemtudásának fénytelenségében, mi, akik erkölcsösnek 
igyekszünk magunkat tartani, s általában „impotens” pacifisták 
vagyunk.

Pedig: Isten szeme mindent lát -  el ne lopd a léniát! valamely 
ősemlék-sodorványunkból.

Félünk.
Az ítélettől, az ítélkezéstől. Mi, pártonkívüliek, mi párttalanok, 

mi pártalanok, mi parttalanok, egyedülállók s egyedülállóak, mi 
hamisan-bűntelenek, mi képmutatók, farizeusok, sátánfajzatok, 
mi elkövetetlenül-elkövetők, mi, önáltatók, mi vakok, akik le
rántanánk a hamisság lepleit önmagunkról, de nem merjük, mert 
akkor a „színről színre látunk majd” következne, lehullana pie- 
desztáljáról önmagunk hamis bestia-képmása.

Összetörne énünk, s azzal minden, ami én, ami mi vagyunk, s 
a nem-én foglalna teret magának, ezzel lehetségesen előhíva azt 
az érzést, amely isteninek nevezhető istentelen, önmagától meg
fosztott világunkban, világainkban, szikra-öntudatunkat vég- 
leg-kiterjedt tűzzé formálhatná, amely felperzsel minden nem 
odavalót, az aionvégen végleg felperzselődnénk, s nem maradna 
más, csak a szög és olaj utáni Szerelem sivataga. Az individuális, 
majd kollektív katarzis útján a tűzben finomított arany. Tartok 
tőle azonban, hogy még ezt megelőzően eljön az az idő (máris 
vészesen kopogtat), amelyben az egyetlen társ a számítógép ma
rad, s gép sakkozik géppel.

*
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S ki lenne hatalmas, aki átkelhet eme végítéleten, ki, akire 
fel lehet nézni, akit követni lehet, hol, mi és Ki, aki átlát a si
vatag másságán, a túlsó partról még józanul-kiégetten, megvál- 
tó-megváltottként, salakmentesen üzen, hacsak nem kínfájának, 
keresztjének csúcsáról: a Szenvedő-Ember, akinek a Története 
Csecsemőként kezdődött, s a végtelen körforgást tekintetének 
tisztaságával egybeszeretve látja. Látja, hogy itt, mindannyian 
egyek, szétválaszthatatlanul Egyek vagyunk, minden kínszenve
dés ellenére, s csak azért is?

Igen, pontosan Ő, de hogy Ő azzá váljon, akivé lennie kell
-  nem azzá, ami ő ma, azaz amit neve képvisel -  mivel az Em
ber megszégyenítette a végül-mégis-diadalmassá levő Emberfiát, 
főbb viselkedési fajmintáival és -jegyeivel - ,  előbb meg kell jár
nia a poklot, s lehozni azt a Földre, hogy végül ne maradhasson 
sem bűn, sem sátán, sem halál.

Mindezt a mennyország, új föld és egek ígéretével.
Nem mindannyiunk tragikuma-e ez?
Sajnos nem.
Mert akkor tragikumnak sem kellene léteznie.
De az Övében ígéret van.
De mindezek előtt meghasonlásnak s elesésnek kell érte, ér

tünk lennie.

*

A végítélet szüntelenül, minden elmében zajlik. A hívek (itt 
mily hamis kifejezés!) nem-kóserságunkat róják fel, s ami a meg- 
hasonlás szellemében születik, a hitetlenség kifejeződése nem a 
hívség, a hűség (mert ugyan mihez és miERT lennénk hűek?) 
ellenpontja, hiánya, hanem a magával (magjával) meg-nem- 
hasonlott-s-már-nem-meghasonló omni-univerzum, melyben a 
teremtés az egy-etlen hivatkozási pontig, tehát kiterjedéstelensé- 
gig, 0-pontig visszatekintő, illetve ugyanannyira előre, de főleg 
a jelenbe tekintő jelentős jelentés hordozója, a megsemmisített- 
megsemmisíthetetlen szenvedő-szenvtelen megnyilatkozó-meg-
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nyilatkozásnélküliség, a tudat romhalmazából főnixként feltá
madó, szavakkal leírhatatlan, az elesett-feltámadott nullpont, a 
megnyilvánulatlan-megnyilvánult IGE, az ősrobbanás-előtt-utáni 
nullpont, a kiterjedő s kiterjedéstelen pont, a szerep-telenség, a 
szeretet, szer-tartás, szer légmentes légzésének tapintható-tapint- 
hatatlan valósága.

A Szentség Helye, ahová csak elégve lehet be-fel-járást nyerni.
Az egót a küszöbön hagyva.
A pillanat a térben, amikor az égőáldozatokat meghálálta a 

teremtő Isten, amikor az Ős-tény Nős-ténnyé lett.
A szent hely misztériumában, ahová a főpap, a Hieropháns, 

évente Egyszer, egyetlenegyszer bemehetett, amikor a menny és 
föld látható-láthatatlanul egybeért.

Akkor, amikor a rengeteg kimondott és kimondatlan imát az 
alkotó Ég képessé vált a Földbe ültetni, amikor az elengedett 
imákat elfelejtve, végre, az ég erezete megnyílt, s megeredt a 
várva várt eső, hogy az áldást kiontva, megtermékenyítse az Ál
dást váró, majd azt megszülő Földet.

Amikor Jézus megszületett, s amikor a Krisztus vére meg
érintette a Földet, megszentelve azt, hogy megnyissa az átjárót.

Amikor kiépült egy híd.
Legyetek átmenők! -  mondta a Mester.
Amikor a Kettőből EGY lett.
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1997-ES MUTÁNS, VIHARSZEM, 
KEANU, DIGITRON, KRISNA

Jégvirágos ablakomon át meredtem a múltba. Felvonultatta 
előttem közönséges kísérteteinek sorát.

1997 januárjában zokszó nélkül, ám sóhajtásokkal tűrtem to
vább, mélyebbre ásva, születésen-előttre. Előttem a vigasztalan 
menny, a szerelem sivataga, a valós pokol, reinkarnációk sora, 
egymás után tárultak fel a kapuk, akupunktúrás pontjaim térképe 
kirajzolódott, s -vetült a makrokozmoszba, mellyel azonossá vál
va megszállt a Sekkina (a szent lélek, az istenség női mozzanata), 
megállt az idő, majd teljesen, utolsó atomomig feloldódva, eggyé 
válva az örökkévalósággal, megfújtam egy hetedik trombitát. Na, 
ne, nem vágtam zsebre.

Mert élő mester nélkül meditáltam. Sikerült leépítenem egóm 
a Végig.

Al(a)kot-ás.
Kezdőcskeként, a kőkecske lőcsét szánja bele a fene, hogy 

ne csak szem-énnetlenek s szemfény-vesztők legyenek lovaim, 
hanem gyakorlottak, és Józzanak is.

E mozzanatnál talán egy kicsit elidőznék: nem vágytam a min- 
denáron-sikerre, s ezért, mivel meghagyattatott a gondolati és a 
word-gyakorlati szabadság, lezseren futtattam magam, mint egy 
makro(világ) a lányait, s Ezékiel könyvénél, már nélkülük meg
állva, elmeditáltam a horoszkóp négy sarkalatos pontján, a bikán, 
oroszlánon, skorpión (sas) s az emberformájú vízöntőn, a négy 
evangélistán, azaz örömhírhirdetőn, az Univerzum lapjának kö
zéppontján, melyben az isteni önkontrollt gyakorló mez-telen nő 
jogarral a kezében, féllábon áll. Egy önnön farkába harapó kígyó
tól, az uroborostól övezve, mely az egót jelképezi, amely végül fel
emészti magát, amikor a mágusok koronáját elnyeri az adeptus.
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Álsz-erénységek tolakodó gondolatait félrelöktem, s mi tárult 
fel? Az L. asztro-magazin beltere.

Minőségi papíron a kvázi-ezotéria tolakodó giccse, melyben 
rózsaszín kivitelezésű alapon az Ikrek csillagjegy szülötteinek 
totemállataként az „arany nyuszit” tüntetik fel.

S ezt írják: a pénz! Mindenki csak a pénzre gondol!
A Nap, a nap verejtéke, az arany, a napraforgó, az emberi kéz 

és tenyér, a pók, hálójának közepén, a tengeri sün háza, mely 
mind-mind megmodellezhető a Fibonacci-számsor alapján, mely 
így kezdődik: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

A Szintézisben, amely a legmodernebb tudomány és a legősibb 
hagyományok frigyéből eredt, a Plejád-tradíció csillagfényében 
ötvöződött annak gondolata, hogy jobb sorsra érdemes Földünket 
az atom felfedezése óta, ezernyi garabonciásság során jó  sorsra 
érdemesítve magunkat is, Ekhnatonná (Aton-közeli, avagy di
csőség Atomiak, IV. Amenhotep fáraó, aki kinyilvánította: Isten 
Egy) érleljük.

„Razmetiljio si se, Razmetljivko” -  énekelte közben Cane, a 
Partibrejkers Gramzivost i pohlepa (ezek lennének hát a víz-elem 
negatív tulajdonságai, megnyilvánulásai) című lemezén, önkriti
kusan. Ez minden, amit elmondhatok neked -  tette hozzá.

Erre már 4/4-re dobbant szerénységem szíve is. S felötlött 
bennem a dionüsszoszi kultusz terméke, a Beatles Can’t buy Me 
Love-ja, elsőként kattantott rá a rockra, akárcsak az Imagine, 
majd Lennon tragikus halála...

Az elemi iskolák, az elemek iskolái pedig karácsonytájt, a 
téli napforduló táján bezárnak. Az „ajándékozás kutyafuttában” 
idején.

A rock’n’roll már halott volt, 2005-ben már régóta, de én 
örömmel és hittel jártam a temetésére, igaz, némi nosztalgiával, 
a zenében valamelyest költőivé varázsolva életem, de bohémsá- 
gom egyre inkább félretéve. Amióta pesti pestises gúny(j)át rám 
ragasztotta a 4. dimenzió, az idő. De lelki sémáimat letörtem ak
kortájt egy nagy adag halogén fénnyel.

Amiért mindezt közölni szerettem volna:
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A hagyomány tiszteletében szólva is, a 14. Buddha kávéházi 
buddha volt, s hogy kínai ábrázolású szobrai miért mosolyog
nak? Belsejükben gyakorta drágakövek rejlenek, vagy szent szö
vegeket tartalmazó iratok, tekercsek.

A hippi-generáció gyermekei pedig ily neveket adtak gyerme
keiknek: Superman, Buddha, Digitron, Keanu, Krisna.
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MI, MAKACS MACSKÁK, 
MACOLA ÉS ÉN

Álltunk, mi makacs macskák. Csak úgy, sallangmentesen, a 
fagyos novemberi ködben. Elvétve életünk talán legfontosabb 
találkozását, derengő sejtelmességében az éjszakának. Mínusz 
öt lehetett. Fogtam kihűlt kezecskéd, s valami megbotlott, meg
bomlott bennem, a késő őszi levegő késként hatolt belénk, s sze
med csillanásából derült fel konok és sorstalan behemótságom.

Senki, semmi nem jött az utcán, s a tespedtséget nem háborí
totta volna semmi, ha nem hittelek volna magaménak. A macs
kák függetlenségével s hajlékonyságával mozogtam, szerelmed 
elrablójaként és tulajdonosodként. Úgy éreztem irántad, ahogyan 
a cirmosom birtokol engem. Kevélyen, istenségének állandó tu
datában rendszeresen veszi magának a jogot, hogy az ölembe te
lepedhessen, hogy rám nyávoghasson, hogy templomszolgaként 
maradéktalanul teljesítsem mennyei akaratát s királyi elvárásait.

Őriz -  állapítottam meg magas fokú pontossággal -  valami 
nagy-nagy Titkot.

Talán a független szabadság titkát.
Útjai örökké kifiirkészhetetlenek, mint az Istenéi.
Vesét, májat, lépet, tőkehúst, halacskát, kötözött sonkát, tarját 

és zsíros színhúsokat kapott tőlem gyakran, mint ahogyan én is 
tőled, leányságod legjavát.

Lefitymálón nézett rám sokszor, flegmán, blazírt örök-ségével, 
az éj-szaka kis vándora, a holdfénytelen éjszakák kis misztiku
ma, ak ijár a síró hold s a fénytelen csillagok felett is, jóval.

Jövel! -  vetítettem magam elé a képét, s olyankor-olykor meg 
is jelent tüstént, szájában a lihegő szenvedély és a megsemmisít- 
hetetlen mohósággal fűszerezett Isten-álom.

41



S hallottam surranását, a kaméleoni bundája elmosódó árnyát 
láttam teliholdkor, vagy csak amorf morfondírozását fürkész
ve koslattam, és segítettem át magam a végtelen szürkületekbe 
nyúló éjszakákon, piedesztálra helyezve Őt, magamat ügyetlen 
szolgának látva-tartva, megalázva sürögtem-forogtam körülötte, 
sertepertéltem, szüttyögtem a hűs szobámban, hogy számára va- 
lamily piciny, fenséges kegyelmetességéhez illő meleget csihol
jak, mint egy jó  anya.

De: egy igazán önfeledt pillanatban ráébredtem saját macs- 
kaságomra.

Az ő szemével bámultam magam, kíméletlenségével és ke
gyével kezdtem vizsgálni a szüntelenül változó világot, melyben 
csak egyetlen változatlan lény élt: a Macska.

Kedélyesen doromboltam szeretőim karjában, amíg benned is 
fel nem ébredt ez a fajta macska-öntudat.

Oda telepedtél, ahova csak akartál, s azt csináltad, amit jónak 
látsz, a tökéletlen világban mozgó öröklét mámorával szaggattad 
szét, és vagdostad megunt szolgáid hanyatt.

Kikerültél a kutyaszerűségedből, s most már macskahölgy 
voltál magad is, akinek nincs gazdája, sem Istene, hanem ő ma
gamagának az Örökkévaló és Legfelsőbb, gyógyító és öngyó
gyító képességével, aki láthatatlan sugaraival s érezhető test
melegével most is idetelepedett hozzám, egyenesen az ölembe, 
és semmibe véve írói ambícióimat önkezdeményezve tapasztja 
orrát orromhoz, a billentyűzeten önfeledten táncol, s csak játszik, 
játszik, ő az alfa és az ómega, ő az önmagában létező Látó, saját 
univerzumának ura.

Macskamamám is eljött. Most hát hagyom, hogy ő írjon helyet
tem, amíg ilyeneket suttog a gépnek: mmrrrrrreszemszívedszem 
embenszentvilágokrrrrrrraaaaaaaaaaauuuuuuuépoijajvgrlkhnoyh 
oithoih-, s ilyeneket suttog: mmrrrrrauukjojéeeeeeeeeeoooonok 
bónibűneit megválthatomhaszeretszmegszeretveszentelődszmeg 
csakcsontmagányoddacárahaéenleszelmmmiuuuuuu.A legfonto
sabb, hogy találkozz önmagaddal.Mrrrraaaaaaau.
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AMIKOR -  CHERRY BOMB!

Én és Te, Te és én, a 6-oson.
Hitelesítjük jegyeinket, az automata felnevet, a föld táncol. 

Bejön a kalauz, és nem kérdi, vajon van-e bilétánk, tudja, hogy ő 
most csak véletlenül tévedt ide.

Amikor csókollak a Szabadság téren, s amikor megveszed az 
első saját autód, s benne utazunk... Valami huncutok betörik az 
üveget, és kilopják a magnót, és szomorú meg dühös vagy.

Amikor -  a lakásomon -  mosolyogsz, és rábeszéllek, hogy 
pózolj a gép előtt. Amikor nevetsz hülye vicceimen édesapád 
régi Renault-jában, s nem éred el a parkingszelvényt. Amikor az 
úthasználati díjat sem tudjuk kifizetni, s hózátonyokon át zötyö- 
günk, a fűtés nem üzemel, s befagy, jégvirágzik az üveg, ráadásul 
leállunk a mínusz húszban.

Amikor sírsz, s pánikolsz, ahogyan csak az érett nők tudnak.
Amikor csalódsz bennem. Amikor elhagysz, és elhagylak.
Amikor együtt nevetünk. Amikor egész éjjeles kávézásba 

kezdünk, s szívod a ronhill lights-od, én meg a havannákat.
Amikor rajzolsz, s oly mennyei alázat és nyugalom ül az ar

codra.
Amikor félrehajtod a fejed -  hosszú nyakad olajosan fénylik 

- ,  hogy más szögből is lásd a képet. Amikor beszélsz, s amikor 
sürget az idő, hogy újabb győzelmet arass.

Amikor szüntelenül, s mindig elutazol. Amikor nagy felfor
dulásban egyszerre ötfelé szaladsz, s futkározol hat városba hat 
nap alatt. Amikor aranyszívedet látszólagos ledérség takarja.

Legalább három nőt gyúrt össze benned a Jóisten.
Amikor diszkrét bájjal öltözöl fel, s amikor szuperszexis vagy, 

barack-melled gombja majdnem átszúrja a feszes, világoskék pó
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lót, hosszú, csillogó hajad a válladon hullámzik, fényezett ajkad
ra ragad. Amikor nem tudod magadról, hogy úgyis Te vagy a 
legszebb a világon, s tekinteted arra kér, mondjak valami szépet, 
biztatót. Amikor beteljesíted sorsod. Amikor túlérzékeny vagy, s 
amikor határozottan dolgozol.

Amikor félig zárt szemed mandulás szabása teret enged az 
enyémnek, hogy belédhatoljon szürke-zöld-kék mámorával, tág
ra nyílt pupillámmal.

Amikor piciny köldöködhöz dörzsölöm vörösesszőke kecske- 
szakállkám, te meg kuncogsz.

Amikor villád teraszán bámulunk a napba, s anyád fecskefu- 
vet gyűjt a kertben.

Amikor vérehulló fecskefűvel kezeled dühös égési sebem.
Amikor kialvatlanok vagyunk, s továbbrohanunk.
Amikor végre fellélegzünk.
Amikor, egyszer vagy kétszer évente, bejössz a munkahe

lyemre, amikor minden tekintet terád szegeződik.
Amikor aerobikozol, hogy még szebb legyél. Amikor él ben

ned az odaadás lángja.
Amikor a fogad mosod, s amikor benne hagyod a vizet a 

kádban. Amikor azt gondolod, hogy megőrültem, s amikor meg
rettentelek. Amikor felteszed sportos, merészen aerodinamikus 
napszemüvegem, hitetlenül, s végül meglátod, hogy ez áll eddig 
a legjobban, hogy a fotókon mily szép vagy a boldogság varázs
latától. Fekete szemed parázslik át a sárgás, törhetetlen üvegen, 
a fekete keret mögül.

Amikor remegve fogod meg koszos zoknim.
Amikor együtt szidalmazzuk a világot.
Amikor hátramenetben nekitolatsz a bokroknak, s néha-néha, 

talán, az autóknak is. He-he, amikor majdnem elütsz egy csúnya 
biciklist. Amikor felidegesítelek, s megrázlak.

Amikor eszement vitákba s vad szerelmi csatározásokba kez
dünk. Amikor szelíden csókolom a karod s a kezed. Amikor sem
mit sem veszel zokon tőlem.

Amikor zokon veszed, hogy túl gyakran hívlak.
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Amikor elfúló hangon közlöd, hogy szép volt, amit a múlt 
héten írtam.

Amikor bőröd nászától részegülten találok ki újabbnál újabb 
meséket, s amikor nem értékeltelek igazán.

Amikor tudod, hogy nekünk, keresztényeknek csak egy éle
tünk van, s ehhez tartod magad.

Amikor rémülten nem jössz el kávézni, hogy meg ne bájoljuk 
egymást.

Amikor szemedből süt a szerelem.
Amikor lágysággá alakulsz.
Amikor múzsák által megszállottan, magad is múzsájává 

válsz sokaknak. Amikor a reménytelenül belédzúgott pasasokat 
számba veszed.

Amikor elmondom, hogy csak a te bőröd csillagillanása után 
nyomoztam eddig.

Amíg a tükrökben felismerjük önmagunk. Amíg elkötelezetten 
valljuk a mű vésztelenségét. Amikor elinalsz, s amikor dacos vagy.

Amikor fenn hordod az orrocskád.
Amikor egymásra szabadítjuk a szenvedély kutyáit.
Amikor villan benned valami, s majdnem-sírsz.
Amikor hajadon viliódznak a neonfények. Amikor elvete

mültnek gondolsz. Amikor rád vetítem a csillagokat, s amikor 
valóban te vagy a sarlós hold. Amikor olajos, márvány mintázatú 
kő vagy, s tüzem felmelegít, majd feléget. Amikor kreolságod 
egész éjjel sugárzik.

Mert csak arra gondolhatunk, amit legbelül élünk, mondod, 
amikor festesz, s DVD-ket töltesz fel munkáid sokaságával. 
Ahogyan Wilhelm Reichről beszélsz a Reök-palota udvaránál. 
Ahogyan kisütkérezed magadból a bányató türkiz vizénél min
den mérgemet.

Ahogyan a szemedben csobban a felszín, s angyallá változol.
Amikor az utcán egy bokorra vizelek, mert már nem tudom 

visszatartani, s közben még meg is sértelek valami durvasággal, 
mert szorít a hólyagom.

Amikor tavirózsákból fonsz nekem nyakláncot.
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Amikor csábos vagy, s megmutatod új porcelánfogad, melyet 
tegnap csinált a fogorvos, mert a bevásárláskor rád esett egy vas
edény, mikor az eladónő segítségét nem akartad igénybe venni.

Amikor azt mondod, nem iszol kávét, de a harmadiknál már 
meg is állsz vele.

Amikor dermedten csodálom a szivárványt, melledből sugárzik.
Amikor ragyogsz, mert korán kelsz, s amikor elhantolod a 

nyarat.
Amikor kegyesen megbocsátasz, s amikor még mindig harag

szol, s szomorú vagy, belül, valahol mélyen.
Amikor tiszta feketébe öltözöl, s vágyód, hogy újra meghó

dítsalak.
Amikor teljesen józan vagy, s nem ejthet rajtad sebet a halál 

fullánkja.
Ahogyan gyöngyházszínűre fested vékony, kúphegyű ujjacs- 

káidon filigrán körmeidet.
Amikor elsuhanok melletted bicajon, s pipacsvörös, égszínkék 

mintázatú ruhában jössz az állomás felől, és festőien gyönyörű 
vagy, de én sietek, s ezt a sebet mindketten sokáig viseljük.

Amikor jó  mondatot írok hozzád, mely, mint az eskü: megvál
toztathatatlan, megfellebbezhetetlen és végleges.

Amikor a maja időszámításról és világvégéről csikarsz ki me
séket nyomorult lényemből.

Amikor nagy ritkán dühből szeretkeztünk.
Amikor elhúzódik szád, legörbül, mert majdnem-sírni akarsz.
Amikor szép vagy, mint a fekete liliom, természetfölöttien és 

édesen.
Amikor száz ördög és ennél is több angyal fér el benned.
Amikor reményvesztetten romantikus vagy, s amikor balgán 

romasztikus vagyok.
Amikor elsuhannak mellettünk az évek, s ki sem mondjuk azt 

a varázsszót.
S amikor végtelen éjszakákba nyúlóan csak beszélünk, szak

szavak nélkül.
Amikor keverjük a nyelveket, így is, úgy is.
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Amikor csak a csend költözik belénk, s amikor csak tűsarkú 
cipőcskéd kopogása hallatszik a száraz, szeles, macskaköves téli 
utcán, surranó-nesztelen csempész-lépteim mellett.

Amikor csípőddel szándékosan meglöksz, s én eljátszom, 
hogy nekizuhanok a falnak, meg hogy elájulok, amikor spiccesen 
kijövünk a mulatóból.

Amikor úgy érzem, végem, s felhívlak, gyakran, mert reményt 
és szeretetet tudsz önteni belém, vagy akár csak megkondítani a 
szívharangot, amikor a vállamon pityeregsz.

Amikor elmúlatlan szerelmünk szeretetté akarjuk erőszakol
ni. Amikor lelkem húrjain hárfázva somolyogsz, s ügyet sem ve
tünk a napi politikára, s amikor elolvassuk a hírlapot, s imákat és 
körleveleket küldünk mailen egymásért. Amikor még 2003 van, 
dial-up modemed, s junk-mailt kapsz, spammelnek, s nem tudod, 
hogyan leállítani.

Amikor bejössz hozzám, a szülői házba, s hirtelen, mint egy 
varázslat, megjelenik egy hófehér, gyönyörű pici cica a semmi
ből, besétál a szobába s megszagol.

Amikor kacagsz, s hangod bennem visszhangzik.
Amikor nem veszed fel.
Amikor elveszek benned.
Amikor pillantásod csendes és ábrándozó.
Amikor mindenből csönd lesz és közelség.
Amikor némák vagyunk.
Amikor mogyorónak neveztelek.
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RASZTAMARI ÉS RASZTAPALI

-  Mit tettél magaddal? -  ámul lánya szobájába lépve a gya
korló anyuka... -  Mi ez a förmedvény a gyönyörű, szőke hajad 
helyén??? Mintha egy ápolatlan pulit telepíttettél volna a fejed 
helyére... Beleestél egy kátrányoshordóba, vagy hetek óta nem 
találod a szappant, a sampont?

-  Anya, én Rasta lettem!!! -  hangzik a büszke válasz, szülő- 
pukkasztástól ittas hangon. -  Nem szabad hajat mosnom.

-  Azt látom, hogy rászte, azaz nő a hajad a sok jó  B-vitamin- 
tól, amivel táplállak, a finom hazaitól!!

-  De én nem eszem húst!
-  Micsoodaaaaaaa?????? Hát miért, egyetlenem?
-  Mert Rasta vagyok!
- A z  valami indiaiféle? Hindu vegetáriánus?
-  Nem! A Rasta az Rasta!!! Becsüld meg ezt!!
-  Mi ez a nyikorgás? Ez a nyenyerészés a hangszóróban? Hi

ábajársz orgonaórákra?
-  Ez a Bob király. A nyolcvanas években hagyta el testét a 

Prófétánk, de közöttünk él a szelleme.
-  És ez a szemüveges, görbe orrú fekete pasas a szobád falán?
-  Ez a császárunk, Hailé Szelasszié, az Isten. A rasztafári val

lás kulcsfigurája!
(Anyuka jobban szemügyre veszi a képet.) -  Jaa!, ez a Tito 

turbános barátja...
-  Ki az a Tito? Ja, Tito Puente, a kubai kongabűvölő... Nagy 

mágus!
-  N em ... ezt Broznak hívták, a m arsaik...
- J a ,  akkor ezt lőtte le a Bob Marley, amikor aszongya: Ásottda 

seriff!!! Jó a humorod, anya, barátok, ha-ha...
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-Úristen!!! Milyen Serif ásott? Az muszlim? És miért viselsz 
Dávid-csillagot a kabátodon? Valami csúnya emberek gázról me
séltek neked, és ezt rád ragasztották? Milyen tüntetésre kevered
tél te el?

-  Háát... eltüntettem egy tortát az isi hűtőszekrényéből.. de 
nem gáz, anya... miért vagy így begyulladva?

(A mama elborult arccal:) -  A Lea barátnőm... szegény Lea 
(könnyek között)... negyvennégyben...

-  Ja, a Lea az púnk! És 44-es a lába... de te ezt honnan tudod?
(Zokogva) -  Könyörgöm, kapcsold ki ezt a fránya tévét, a

History csatornán is már megint ez megy... az elégetett áldoza
tok, a holokauszt-emlékfilm...

-  Hű, juhhúú, ez az igazi, ami most jön, a Marleytól a Burnin’ 
and Lootin’ című száma!!! Végre!!!

(Hatalmas pofont ad Marinak) -  Nem megmondtam, hogy ne 
játssz az ártatlan áldozatok emlékével???

-N é é é é ’máánü! Az Antikrisztus! A fehér ördög!! A testvére
im gyilkosa! A pénzimádó!

-  De hisz... az apád is fehér, mint te meg én! Csak az én 
apám volt roma a családban! De hisz... ruhát sem vásárolok ma
gamnak... éjt nappallá téve dolgozom, hogy neked meglegyen a 
betévő falatod, minden megtakarított garasomat az iskoláztatá
sodra költőm ... te meg tortát lopsz az iskolában...

(DölyfÖsen) -  Én nem hiszek a pénzben!!! És miiiii? Az éééén 
nagyapám cigány vóóóót?

-  Nem titkoltuk soha, kislányom, jobb ember volt, mint ezer 
másik, becsületes, úri lovár volt ifjúságában, emellett művész
ember is volt, mesterfokon nagy bogozott... csak téged nem ér
dekelt soha a család története... sajnos...

-N ek tek  nincs is múltatok!! Mi a gandzsát már négyszáz éve 
szívjuk, amikor a karib szigetvilágból erővel Babilonba rángat
tatok!

-  Bábelről hallottam, olvastam... De hát... mi Jézust több 
mint kétezer éve ünnepeljük... a szentírásunk legrégebbi részei 
meg 5000-6000 évesek... Mi az a gandzsa?
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-  Az a szent növényünk... Hát még ezt sem tudod?!
-  Szent növény... És hogy néz ki?
-  így, ni! (Elővesz egy csavart cigit.)
-  Mi van benne?
- Ez, e! A Marihónalja! (A pólójára mutat, rajta hatalmas 

marihuánalevél meg az afrikai kontinens képe.)
-  Vadkendert szívsz? Megőrültél? Attól aztán a nagypapám is 

szédelegve jött haza, elbántak vele alaposan a Jóskáék, aztán az 
egész falu rajta röhögött!

-  Ja, tuti cucc, én is mindig röhögőgörcsöt kapok tőle...
-  És ez a koronás oroszlán itt, a nyakláncodon?
-  Az a juda oroszlánja, a Szelasszié császár... mi, rasztafa- 

riánusok meg Izrael tizenharmadik, elveszett törzse vagyunk! 
(Kifeszíti a mellkasát.)

- De hisz... a Bibliából közérthetően kitűnik, hogy a Jézusunk 
a juda oroszlánja... Izraelnek meg csak tizenkét törzse volt... és 
az, kislányom, hogy lehet, hogy ha a Karib-térségből származ
tok, Afrika van a pólódra rajzolva?

(Begerjedve) -  Leszarom!!! Afrikában őshonos a gandzsa, 
meg ott terem a legjobb gandzsa, és így írják: Gan-Jah!

-  Úristen! Az isteni szent nevet hiába a szádra ne vedd! Gya- 
gya vagy?

(Nevet) -  Hűű, ez tuti cool! Az isteni szent nevet, látod, hogy 
nevetek, hiába, a számranevet... és Dzsadzsa vagyok!

-  Ez is a kultúrád része? Gyagyásnak lenni?
-N anááá! Afrikai csudagyükér!
-  De a vadkender Indiában őshonos... A Síva-kultusz hívei 

fogyasztják rituálisan, meg a belőle készült hasist a perzsa fa
natikusok, az aszesszínók itták kávéval vegyítve... de már ott is 
régóta kiment a divatból...

(Szívja) -  Hűű, gyilkos ez a cucc!!!
-  Igen, az arab fanatikus gyilkosok itala volt, a hallucinációik 

következtében azt hitték a sah udvarán, hogy a mennyországba 
jutottak, amikor világszép örömlányokkal kényeztettette őket az 
uralkodó. Mindent megtettek volna urukért, akitől csupán azt az
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ígéretet kapták, hogy ha elesnek érte a harcmezőn, majd ismét 
átnyújtja nekik a mennyek kulcsát...

Cool-cs! De, anya, mitől olyan róózsaszín a hajaaad?
(Megigazítja barna hajkoronáját) -  Rá se ránts, picim, a het

venes évek elején az unokanővéred is hippi volt, s megtörtént a 
kommunában... hooogy... khm... megszaladt a pipetta... khm- 
khm ... a lecsóskanál... szerintem ezt a füvet is meglocsolták va
lamilyen hallucinogén anyaggal...

-  Milyen gén? Van papírod?
-A z t  egy Istenért sem adnék, ha lenne is... nesze egy százas, 

vegyél egy almalevet... hogy a vércukrod helyreálljon...
-  Naaaaaaaaa, de adj egy szelet papírt!!! (Az asztal alá bukik, 

előbányászva egy füzetlapot az iskolatáska aljából, ceruzájával 
ráeszkábál egy Afrika formájú valamit.) Gennnnyyyaaa!!! Vazzeg, 
ez tuticoool sikerült!

-  Mi az a kúl? Miért kulázol? Ez csúnya esti pesti beszéd, 
picim...

-  Az a naaaaaoonjóó, angolú...
-  Ja, hogy cool, tehát hűvös, tehát hidegen hagy...
-  Ott táncóóósz, az idegen... Ezt a nyelvet beszéljük mi, 

raszták...
-  Hogy hol szólok tán? Miért, én neked idegen vagyok? De 

miért beszélsz angolul, ha az amerikai-briteket tartod rossznak? 
(A rajzocskára mutat.) Mi az, Afrika?

-  Naná, hogy idegen vagy! Nem vagy a testvérem, kulturá- 
latlan féreg... Az, vazzeg! Affiiiiiiiirrrka! Ez grafifiti-művészet, a 
magamfajta szegény elnyomottak műfaja... kirajzolom a Zsoltiék 
hambárjára... hú, hova is tettem a spray-met?

-  A dezodort? Rád férne...
-  Nem, azt az aranyszínű speckós autólakkot, tudod, aminek 

olyan speckós szórófejei vannak, azt a százeurósat...
(Néma csönd)
-N a , add mááá elő, te nagy Babilon!
-  Én, Nagy-Babilon?
-A z  rendőrt is jelent!
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-  És kik ezek a latin-amerikaiak a poszteren?
-  Az a Cypress Hill, azok ám csak a hardcore-raszták!
-  Úristen, pornószínészek?
-  Dehooogy, hip-hoperek, szeretik a Buddhát, hipp-hopp 

megtekerik, csak hardcore-ban nyomják...
-  Nem lehet, hogy megértél egy aprócska kezelésre?
-  Az, azt adjad, dobbbdfela kezedalevegőőőőőbe és ugrálj! 

Ugrálj! Ugrálj!
-  De hisz egész áldott nap körülötted rohangászok, kislá

nyom ...
-  De nem-jóó-csi-ná-lod! így kő! (Kezeit derékszögben fel

felé hajlítja, dobálja, fején a pulifrizurát lóbálja, közben indián- 
tánc-lépésekkel hajlong.)

-  Szerintem a twist szebb volt...
-  Meginmáá a tisztekkel jössz?! Militáns szaralak!
(Néma csöndben könnybe lábadt szemmel.)
Csengetnek. A szomszéd az. Pulifrizurás tömegen verekszi át

magát.
-  Daaj, Maco, öve dangube mi zaplasise ovce, brzo ih rasterajü! 
(Mari, ezek a naplopók szétriogatták a birkáimat, űzd el innen

őket!)
Mindannyian, kórusban: Raste raj, Raszte ráj, Raszterajjüü 

(Nő a menny!)
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ATTILA! ATTILA BICIKLIN! 
GIPSZBEN!

Alig ittam meg a déli harangszóra-ébredés utáni negyedik ká
vémat, és néztem ki az utcára...

Bú! Hú!
Ott van, má’ megin’! Nem először látom ezt a pasast, annyi 

szent... Hatalmas, elkobzott germán vasparipán lovagol... Si
koltozik a beton alatta. Szőke szakálla szúrós, mélyen ülő, éles- 
vizeskék szemét áthatja valami távoli láng, bozontos haja lobog 
a vad, nyugati szélben, fészket raktak benne a sasok... Olyan 
hangot ad a paripája, hogy csupa para lesz körülöttem minden. 
Roppant termete úgy mered az égnek, mint valami vérszomjas, 
északi törzs sámánja, s teker... Valami megtermett, paleolitikus 
őserő árad belőle... s most, most... rémülten látom, amint le
ereszti a másik lábát is a talajra, keresztben, a bicikliről... hogy... 
Ez sánta! És nemcsak hogy sánta, de combtőig érő gipsz van a 
bal lábán! Bátya!

D e... hogyan is szállt fel a nyeregbe!? Misztérium! Képe csu
pa por, kosz... Mintha valami mitikus csatából kecmergett volna 
elő a barbárja... azannya... törökkávé-foltok a bőrkabátján... 
felül, a szőrmebundán, fáradtolaj-cseppek... meg valami fehér... 
hiába, egy ilyen paripa mégis gondos karbantartást igényel... A 
környezet félurbánus. Szúrós tekintetét valami rémült, kis ter
metű tyúkra szegezi, az meg, mint aki kígyót lát, nekicsapódik a 
kis piacfalnak, riadt kotkodácsolással menekülne, de már késő... 
szívverése felgyorsul, és kővé dermedten ott marad, majdhogy
nem összecsuklik, hiába, a bűvös hatalom már megtette a magá
ét, igen, most már csak állhat ott, bálvánnyá fagyva.

A kőkorszaki terminátor feléje hajol, mellényúl, a földről fel
vesz lassan valami kis műanyagot, egy zombi-játékfigurát, s las
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san, nagyon lassan a szeméhez emeli, mint valami artefaktumot, 
megforgatja kemény, durva, piszkos ujjai közt, mint valami 
nem-evilági tárgyat nézegeti lassan, odaadóan, majd zsebre teszi. 
Nagy Isten, a vadember mintha tényleg valami Vallhalláról szó
ló, C kategóriás akciófilmből mászott volna elő!

Pontosan öt van, amikor a nap és az éj összeérnek, nézem 
tovább... most majd előkapja fegyverét, és tüzel, ez biztos! És 
mégsem! Pedig minden rendes filmben így láttam... Vonszolja 
maga után a lábát, mint Mad Max a zárójelenetben. Csak a jobb 
lábára támaszkodva araszolgat, de mégis légiesen, mint egy cápa, 
úszik az égő világtengerben, ez a parafenomén... Mi működteti? 
Milyen delejes erő húzza-hajtja előre? És hol van a kapcsolója?

A világos-vörösesszőke elárusítónő-félisten félősen rámoso
lyog, erőltetett grimasszal próbál kedveskedni neki... Keresztül
szegezi átható, ráncolt szemöldökű tekintetével, majd: -  Szeplős!
-  mondja arcába lehelve. Biztos vagyok benne, hogy magában 
ezt mondja már, rebegem szakállamba: -  Teccik... -  teszem hoz
zá. -  M á’ tán csak egy hó a téli napforduló -  morogja, tekinteté
vel az eget kémlelve. Összeragadt, csapzott haját az arcába röpíti 
a mámoros, mínuszos szél.

-  Duhányt! -  morran meglepően pontos szerbséggel. És kipöc- 
cent egy köteg ezrest a pultra, csupa leigázott-törzsfő-koponya, 
de az ő kezében csak papír, szutykos papír mind, és sercint, míg 
a távolba réved, mint egy álmodó isten.

Hátborzongatóan lassan, lehorgasztott fejét felém fordítja, 
mint valami sebzett vadállat, s mint Wayne a kalapja alól, szem
ügyre vesz, látom a boltocska üvegtükréből. Megcsörrennek a 
bundáján a nyakába aggatott medalionok, juuuj, valami furcsa 
ábrák vannak beléjük vésve! Valamit érez, mint a vadász, mint a 
kutya, amikor... amikor szimatot fog -  ju t eszembe. A távolban 
kutyahad (vagy jaj, talán farkasfalka?) vonít fel...

-  Hííílnak -  dörmögi, míg valami Be-bop-a-Lulu-She’s-my- 
Baby-s melódiára állított szanierikszon is felcsörög. Már a bi
cajon ül ismét, az eladónő meg rémülten rohan utána: Uram! 
Gospodine! Uram! Aduhán! I... peeenz!
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Attila -  igen, most már biztos, hogy ez az az Attila -  a távoli 
lángfüggönyre mered továbbra is, odatartja markát, betömi zse
bébe a zsákmányt meg a papírt, míg gipszes lábát valami nagy, 
fékezhetetlen erő a pedálra állítja, valami dzsinn-segítője lehet, 
előkap a bunda alól egy csirkecombot, letép róla narancsos foga
zatával egy három etiópnak két hétre elegendő adagot... A mesz- 
szeségben villám szántja át az eget, s hirtelen zúdul le az eső, 
morajló mennydörgés kíséretében, mint valami cudar örökség.

És elindul... amíg a szél sikoltozik, a paripa nyerít és nyög, 
szenved alatta, ő csak teker, várják a farkas- és szarvastestvérek, 
az engedelmes természetszellemek, az ősök, a táltosok, kardok, 
dárdák, tőrök, buzogányok, fáklyák, nyílvesszők, barlangok, 
sólymok, szalmazsákok, a mezők, a puszta illata, a nimfák, tündé
rek, az akarata alá hajtott elemek, a tűz, a víz, a föld, a szabad le
vegő illata, az éter, a tömérdek tüzesvíz és a megszámlálhatatlan, 
szebbnél szebb feleségek, a teremtés mágiája és átka, a bőkezűen 
a termékeny földbe hintett mag, a sok-sok gyerek, az ifjonc bát
rak zsivaja, amelyben ő majd, Élet és Halál Ura, az omniverzum 
választottja és örök kiváltságosa, jókedvűen mosolyra húzza szá
ját az idők átláthatatlan fátylán átragyogva, a rég-elhunyt ősök 
látásának harmincezer éves távlatából. És szól:

-N ézd , milyenek a kicsinyek! A mi kicsiny, leendő bátraink! 
Ahun Attila! Attila biciklin! Gipszben!
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AZ ÁLMODÓ MEGHAL, 
KRISZTUS ÉL

Más, más kor szólt, más kor szült.
Akkor, a tévelyedett távolba vesző időben, még létezett: Ember.
Léteztek azok a kézfogások, a délutáni alvások, a rituálék, a 

szemek, melyeknek mélységében ott élt, ott nyüzsgött és léleg
zett: a Lélek.

Nem volt még tilos beengedni a másikat, egy pillanatra, házunk
ba, magunkba, vagy akár egy örökkévalóságra eggyé válni vele.

A népmese nagyanyám szájáról ízesen szólt. Az intellektus gőg
je, amely mindent kisemmiz, absztrahálja az életet az élettől, még 
csak felderengőben volt az ő idejében, amelyben -  Bergson szub
jektív idejének elméletét számba véve -  neveltetve, felnőttem.

Az én, amelyet oly nagyra becsültünk, azóta fekélyesre dagadt.
Az individualizmus mostohagyermeke vagyok, s már látom az 

egoharcok végkövetkezményét: eljön mindeneknek, de legalább
is az Eonnak a vége. Hogy mikor, persze, hogy nem tudom.

Az ördög csupán egy vidéki kísértő szellem, mi sokkal szent- 
ségtelenebbek vagyunk.

Azt hisszük, az emberi tudás az egyetlen érvényes tudás.
Megbékélve az elmúlással, nem kutatjuk a kútfő aranyát, nem 

is szándékozunk kimerni azt az élet-vizet, amely mindannyiunk
ban felderenghetne, ha hagynánk.

Nem kérünk belőle, mert azt hisszük, hogy amit tudunk, az a 
minden.

Egymást levágandó barmoknak nézzük, az anyagi haszon re
ményében.

Legtöbben talán azt sem tudjuk, ki volt anyánk apai nagyapja, 
vagy csak pár részletet az életéről.
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Nem is sejtjük, honnan jövünk, s azt, ebből kifolyólag főleg 
azt sem, hogy hova megyünk.

Nincsenek rokonaink.
Rokon csakis az, akinek elegendő a pénze ahhoz, hogy ismert 

rokon legyen.
Nincsenek ideáljaink, senki, akire fölnézhetünk, semmi, amiben 

hihetnénk. Ki vagyok Én? Ez teljesen irreleváns, jelentéktelen.
Legyen is olyan, azzal azt tehetünk, amit akarunk.
S mit is akarunk?
Felhajtható tetejű Porschékat, klímaberendezést, kamerával 

felügyelt tömbházlakást, gépzenét, közönyt, vad idegenséget. 
Sajnos ma már a közízlésformálás olyan fázisába jutott, hogy si
ralmasan elidegenítette az embereket.

Benyomom a tévé gombját, és elkezd áradni a szenny, a hír
adónak nevezett horrorfilm.

Fájón réginek érzem magam.
Azt mondják, ez a világ nem úriembereknek való. S ez még 

csak a kisebbik baj. Ez a világ egyáltalán nem embernek való. 
Meghalt mindaz, amiből a lélek valaha táplálkozott.

Kivesztek a cseresznyefás hajnalok. Kiveszett mindaz, ami 
széppé tehetett volna bennünket. Kihalt, elsivárodott a nyelv, s 
vele a lélek.

Kihalt betonutakon kutatom azokat a vadvirágos réteket, azo
kat a hegyormokat, azokat a hegygerinceket és partokat, amelyek 
számomra még meghatározták a Létet. Azokat a szavakat, ame
lyek a rivaldafényektől távol, a gőgtől távol, a lélek messzeségei
ben visszhangzanak. Amelyekben nem volt számítás.

Szinte nincs felderítetlen foka a Földnek.
Ha pedig van, az az egyetlen hely, ahova vágyom. Az a szent

ségtelt, szűz hely, amelyet emberi kéz nem érintett. Amit nem 
szennyezett be a civilizáció mocska.

Amelyre az embernek nevezett fenevad még nem tenyereit rá.
Oly szerencsés s szerencsétlen voltam, hogy hallhattam Őket. 

Élvezhettem egy távoli kor mosolyát. Érezhettem az emberi kéz 
melegét. Érezhettem a szavak súlyát. Megélhettem a szerető öle
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léseket, magaménak tudhattam az önzetlen szeretet mámorát. 
Ebben nevelkedtem.

Ma már látom, hogy a mennyből indultam s a pokolba jutot
tam, az érzelmi szárazság ki fog vetülni a Földre. Nem marad 
vizünk.

Nem marad semmi, semmi, ami éltethetne.
Nem marad Anya, nem marad Gyermek, nem marad Ember 

sem, nem marad Szó, s nem marad Szótlanság.
Nem marad anyatej, elapad, s nem marad csecsemő.
Nem marad semmi, csak számozott konzumtermék.
Nem maradnak meg a mesék.
Nem marad csönd.
Nem maradnak emlékek, s nem maradnak álmok.
Az álmodó örökre meghal, mert álmai a tévé és a számítógép 

kliséire épülnek.
Nem marad Fa, de nem marad papír sem, csak a végtelenné 

tágult pszeudo-tér az információk tömkelegével, amelyben nem
csak az nem érdekel, ha Indonéziában kiirtják a legutolsó pápua
indiánt, s ha Afrikában százezer éhező hal meg huszonnégy órán
ként, hanem az is hidegen hagy, ha az első szomszédunk meghal.

Ez a fagyhalál, az érzelmi szféra végső elkorcsosulása vezet 
majd a víz hiányához, megérti, akinek füle van, aki párhuzamokban, 
analógiákban és ok-okozati összefüggésekben gondolkodni tud.

Mi egy sivatagi bolygó lettünk. Mégpedig jéghideg, ámde fel
forrni készülő sivatag.

Az időutazás, a jövő, mindaz, amiről valaha álmodtunk, vesz
tünkre, megvalósult.

Nem értük be annyival, hogy Isten végtelen számú álma kö
zül egy lehettünk.

S nem beszélhetünk. Meg se szólalhatunk, a megakonszemek 
génmanipulációs világában az anyanyelvűnk is előnytelen, halló 
fülekre nem-találó, a szívig el-nem-jutó.

A kommunikációnk beteg, mint milliárdnyi beteg sejt pró
bálunk meg értekezni, de állandóan félreértjük a másikat, Bábel 
nyelvzavara ehhez képest fülbemászó muzsika.
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Már egyáltalán nem értjük a szeretet nyelvét.
Mint létünk, az emberi kisebbség és a humánum léte álta

lában, önmagunk előtt is értelmetlen. Az ego, melyet Steiner a 
mennyekbe emelt, kiragadta magát ugyan a közből, de nem mert 
továbblépni az univerzális tudatba.

Gyakran nem is értjük a világot, csak használjuk.
Néha elgondolkodom azon, hogy vajon a kereszténység, 

amennyiben megáldotta az emberiséget a tolerancia s megbo
csátás gyümölcsével, vajon miért vette el az egyén szabadságát 
azzal, hogy tiltja az önkezű halált?

Japánban természetes volt a harakiri, szepuku, ha olyan csor
ba esett a becsületen, tekintélyen, amely kiköszörülhetetlen.

A krisztusi sors átok-áldása most az enyém.
S mégis, valamily kiszámíthatatlan bizalom révén, amit a 

Bibliákban tévesen reménynek fordítottak, ma még úgy döntök, 
maradok.

Miért?
Minek?
Nem tudom.

59



ÁGOSTON -  
A „TUDOMÁNYOSSÁG” 
NEKROMANTIÁJA 
(2007 HAJNALÁN)

Felesküszünk, általában újévkor, azokra a dolgokra, amelyek
től jobbulást, helyzetünk javulását várjuk pusztító hurrikánoktól, 
cunamiktól, földrengésektől, tűzvésztől és árvizektől, járványok
tól, árvaságtól sújtott kis világunkban, e Földön, mely a sok mil
liárd galaxis sok milliárd naprendszerében szinte egészen bizo
nyosan nem az egyetlen lakott bolygó.

Sokan gondoljuk mégis, hogy épp itt és épp most hozott dön
téseink nyomnak valamit a latban, s míg porszemnyi, dialektikus 
létünk szerencsekereke -  melyen egyszer fenn, egyszer lenn -  
szüntelenül forog, amelyen kiemelkedhetünk a kollektív tudat
ból az individuálisba, s onnan a divináció, átisteníilés folyamatán 
keresztül, lelépve a kerékről eljuthatunk az élet szentségéig, a 
bolygónk megszenteléséig, majd egyszer, talán.

„Porszemmé válni, szállni, szállni, a mennyekig meg sem áll
ni” -  mondá Szent Ágoston.

Az óévben még inkább megérezhettem, mennyire is piciny 
porszem vagyok az isteni tragikomédia színpadán, a mega-terion- 
konszernek világában. Épp ez a felismerés sarkallt azonban arra, 
hogy ismét -  word-öt ragadjak. Amint az a tény is, hogy tudom, 
tetteink az Elysiumban, azaz az Akasha-krónikában visszhangza
nak. Meggyőződésem, hogy az éter egyre gyorsabban, hiperboli
kus gyorsasággal telítődik.

Csak feltételezni tudom, hogy mi történik majd abban a má
sodpercben, amikor annak tört része alatt (!) duplázódik meg az 
információtömeg/információmennyiség.

Ez mind Te voltál egykor! -  kiált fel bennem Füst Milán 
hangján lelkiismeretem, elmondja azt is, hogy ,jó ” gondolkodó
nak azt tartja, aki képes az elvonatkoztatásra... (itt nagyot téved,
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persze, s ettől kezdve már csak egy démoni hanggá válik szub
jektív gondolatteremben), s aki tévedhetetlenlil érzi, hogy hány 
konkrét tényből, tapasztalatból lehet törvényre következtetni. De 
lelkiismeretem a saját hangján is szól: mit és mitől, miért kéne 
elvonatkoztatni? Ma már, a szubatomi szinteket és kvantumme
chanikát vizsgáló agyafúrt tudósok szemüvegén át is mindinkább 
világos, hogy kísérleteik kimenetelét jócskán befolyásolja a hoz
záállásuk maga. Ezenkívül megjelent Steven Hawking új könyve 
is, 2005-ben, az Univerzum dióhéjban című. Átlapoztam, s olyan 
jövő képét pillantottam meg benne, amely enyhén szólva elbor- 
zasztott. Chipelt, virtuális rendszerbe kötött kiborgok hódítják 
meg (vissza?) a Marsot. Hát, ha valami, ez aztán igazán-igazán 
antikrisztusi jövőkép. Lehazudja az istenséget, az ember illúzió
fátylaktól megtisztítandó boldog alapállapotát.

Számot vetünk sok vétkünkkel, eltervezzük, esetleg kive
títjük, projektáljuk szebb jövőnk képét, miután introspekciónk 
eredményeként arra a következtetésre jutunk, hogy jobban, szeb
ben, szelídebben is élhettünk volna, ha... ha. A probléma csupán 
annyi, hogy nem mindenki számol el lelkiismeretével újévkor, 
sőt más jeles napokon sem.

A fénysebességnél gyorsabban cikázó gondolatokban felvil
lanhat múltunk megannyi hibája, baklövése, gazdag tárháza tá
rulhat elénk annak, mi mindent tehettünk volna másként.

A rágódás részemről fölösleges, jóvá a múltamat csak úgy 
tehetem -  ez is meggyőződésem - ,  ha megemelem saját rezgés
szintem, s ezzel eleve a bolygónként is. Ez tilos, mondják, lánc
reakciót válthat ki!

Ilyen láncreakciót váltott ki Mahatma Gandhi kiállása, és 
Krisztus kereszthalála gyökeresen változtatta meg a világtörté
nelmet, de az emberi fenevadat még mindig nem, Mária továbbra 
is mellékszereplője csak a történetnek, kulisszaféleség.

Gondolatban Kosztolányi és Csáth emlékszobra mellett hala
dok el, s most csak ez számít: hallom-e azt a vékonyka hangot, 
amelyen a lelkiismeretem szólít. Igen, sikerül meghallanom rit
kán, de most is: tégy valamit, gondolatban vagy gondolatok nél
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kül, üresen, s a szavakkal is, esetleg így, írott szóval, vagy javítsd 
csak meg önmagad, s ezzel, ha egy porszemnyit is, de változtatni 
tudsz a világon.

Észre sem vettük, s a Kelet Nyugatra, a Nyugat Keletre köl
tözött.

A szent tudás profán kezekbe, a legrosszabb kezekbe került.
Évezredes titkok kerültek nyilvánosságra, váltak elérhetővé a 

sokaság számára, az Agy kontrolitól kezdve a Tarot hieropháns- 
hagyományától a taoista bölcsességekig és magyarázatokig, a tit
kos doktrínáktól a Nephilimről (Óriásokról) szóló, tudós szerző 
tollából fogant írásokig.

A hologramért Nobel-díjat kapott Gábor Dénes előttről is 
tudhattuk: ahogyan a csepp az óceánban, úgy az óceán is ott rejlik 
a cseppben. S ezzel, persze, nem a hatalomszomjas, hatalomittas 
kisistenekre, hanem magára az Emberre gondoltam, aki a mak- 
rokozmosz részeként vagy/azaz mikrodeuszként funkcionálva 
megválthatná önmagát és a Földet, a máris vészesen eltorzított 
világát.

A teremtőm elsődlegesen a teremtőerővel ajándékozott meg.
De a teremtő Eloha -  egy ősi, gnosztikus legenda szerint az 

isteni hétszellem közül az egyik, amely szüntelenül új anyagi vi
lágokat, formákat teremt, szerelmes a teremtésébe, s csak teremt 
és teremt, mohón és vadul, a kollektív karma pedig egyre csak 
halmozódik, a Földön a passzív, befogadó princípiumának nincs 
jelene, mindenki csak mondja a magáét.

Mondja csak, kedves Olvasó, mikor találkozott olyan ember
rel, aki valóban meg akarta hallgatni, időt szánt önre és kis koz
moszára, s nem csak a magáét szajkózta?

Sajnos, ez már a földnek ezen a csodálatos mittel-balkán 
pontján, a valaha az egymás mellett élés lehetőségének remek 
példájául szolgáló kis olvasztótégelyben, amelyben családom 
számára hagyomány a lélek nyíltságát felismerni, ma már itt is 
ritkaságszámba megy.

S milyen szomorú, maga a család, az egészség, a minőségi 
étel luxuscikké lépett elő, számunkra, egyszerű földi halandók
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számára. A reálgazdaság „fentről” elrendelt elsorvasztásával s a 
szolgáltató szféra hozamának ideiglenes felívelésével -  melynek 
előre látható, közeljövőbeli bukását az ún. dót. com -  középvál
lalkozások mai állapota máris tükrözi, előrevetíti -  egyre mé
lyebbé válik a szakadék a világ éhezői és a cérnavékony uralko
dói, oligarchikus elitréteg között.

Éljek vissza vele, teremtőerőmmel, a Földanyám számlájára, 
járjak benzinmeghajtású autóval?

Vagy próbáljam meg -  még ha a hitetleneknek agyament őrült
ségként is hangzik - ,  próbáljam meg a lehetetlent: próbáljak meg 
Máshogyan élni, mint ez az egész, önveszélyesen őrült világ?

-  Hány isteni lény létezik a földön? -  volt egy beavatásra 
készülő kérdése, melyet mesteréhez intézett. -  Ahány ember! -  
hangzott a válasz.

Eljön-e az a pillanat, amikor a -  sajnos -  vallássá s hitté előlé
pett tudomány és a természet, óramű-pontosságú, a legmagasabb 
rendet tükröző törvényeivel, karöltve munkálnak együtt, eljön-e 
a szintézis pillanata, amelyben ott a kezdet és a vég, az időtlen 
pillanat, amelyben végre mindannyian felismerjük: Földanyánk 
nélkül mi sem létezhetünk.

Eljön, bízom benne, az idő, amikor fordul a kocka, s felismer
jük az Ahimsa, a meg-nem-sebzés nagyságát, mellyel Mahátma 
(Nagy Lélek) Gandhi győzedelmeskedett az angol imperializ
mus felett, a pillanat, amelyben a bevásárlószatyrot tartó kína
it kikerülik a tankok a Tienanmenen, a pillanat, amikor Frodó 
a Gyűrűk urában megszabadul az Egyetlentől, melyet Gollum 
„drágasszágom”-nak nevez.

Amikor az emberi faj luciferi, különváltsági gőgjét legyőzve 
alkalmassá válik a békére?

S kiviláglik-e majd a tény, hogy csupán Texas állam gazdasá
ga az egész földkerekség embertömegeit képes lenne táplálni, s 
hogy minden egyes embernek lehetősége lenne arra, hogy saját 
garzonlakása legyen, amennyiben a Nemzetközi Valutaalap for
galmának csupán egy százalékát megadóztatnák, s ezt az össze
get szétosztanák a rászorulók között?
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Szerintem kollektív megváltás nincs, s mindenki, aki ilyesmit 
hirdet, nagyon nagyokat hazudik.

Megtörténhet-e, hogy mi, Káin-emberek létrehozzuk, meg
szüljük, elnyerjük az új Enokot, azaz Henoch-ot (mely névnek 
jelentése Beavatás), eljön-e újra a próféta és Illés, aki tüzes sze
kéren ragadtatott az égbe?

Eljöhet-e a pillanat, amikor nem a pénz, s nem is a műveltség 
lesz az egyedüli „értékmérő”, hanem a szellemi emelkedettség, 
talán a lélek nemessége, vagy az agapao-szeretetre való képes
sége is?

Mert az utóbbi nélkül az előző nem létezik, és alázattalanul 
csupán szörnyülködni vagyunk képesek a kollektív gonosz felett.

Egy szám refrénje visszhangzik fülemben: Somé folks are 
hollow... got no tomorrow...
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BARÁTAIM A SÍRVERMEKBEN 
-  SAJÓ ÜZEN

Egy-egy elfelejtett mozdulat, visszatérő grimasz arcomon, el
ejtett szavaik ajkamon, szemünk csillanása, kezünk mozdulása 
jelzi, hogy nem haltak meg egészen, teljesen.

Sajót térdepelve, imára kulcsolt kézzel találták meg. A fűtő
testnek dőlve. Eljött érte a baptista Isten, valamely Tilos-rádiós 
estéje után.

Igor is meghalt? Ne, csak ezt ne mondd, ezt nem akarom 
hallani.

Ő mindig szelíden mosolygott, mintha nem is abban az állami 
horrorgyárban dolgozott volna délelőttönként. Csöndes volt, és 
megbocsátóan dédelgette csibész kutyáját. Fönt találtak rá, szín
házi díszletek között?

Kacsa is meghalt? Ne, ne mondd k i... Felakasztotta magát?
S asztmás rohamot hazudtak nekem? Hát persze, megfulladt a 

kötélen, nem tudta rendesen, gerinctörősen fellógatni magát...
Lajos is halott? Ne, ne mondd ezt ki, nem akarom hallani... 

Mint Seneca, felvágta az ereit a kádban. A felesége talált rá?
Pityu is halott... Hiába... hiába mondom, hogy nem akarom hal

lani. Két árvát hagyott maga után, pedig mi mindent tanultam tőle.
Püre és Ropi végképp elzüllöttek... Hepatitis? Májrák?
Gróf tégla... Füstesz nyomógomb?
Milcsó csalásból csalásba? Mi, hogy majdnem belehalt egy 

késelésbe?
És Éva? Ez nem lehet igaz... Éva is meghalt? A „hétker”- 

ben? Végleg? Azt hittem, megsemmisíthetetlen...
Maxit megviselte a téglagyári munka? Most trafikos? Ki tud

ja, melyik kanyarodásánál éri utol a sorsa...
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A meseszép művésznővel, tudjuk, mi történt. Tizenöt év után 
lejött. S három hónapra rá már el is távozott... örökre.

A Fejet lecsukták? Három évet kapott? Megúszta egy és fél
lel... Jó ügyvédje volt...

A Busman is ül?
Rádiót egy évre ítélték? Fegyveres rablás?
Zsorzs? Ismét ül? Nem volt elég a két év?
Fejezzük be ezt... Már szabadon barátkozhatnánk, ha nem 

kísértene a múlt.
Tudom... mi azelőttről ismerjük egymást. Együtt nőttünk fel.
Ott voltunk, amikor Lord előtántorgott az épület pincéjének 

büdös, macskaszarszagú sötétjéből, artikulálatlan hangokat hal
latva, összepisálva, tetvesen, arcán Krisztus kínjai, hosszú szőke 
haja loboncokban, alkarja minden centijén összevagdosva, ezer- 
egy forradás, megnyúlt alakjával mintha egy El Grecóról mászott 
volna le. Tudom, egy hétig bűzlött a bejárat, amikor rájuk gyul
ladt a lakás, flash, cigi kiesik... Tudom... tudom, hogyan halt 
meg. Lementek kosarazni, összekoccant a fejük valami pasassal, 
felment a lakásba, ötvenfokos láza lett, és mielőtt a mentők meg
érkeztek volna, kiégett.

Mi tudtuk, mi az ilyen mesék vége.
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KÓPÉ ÉS A SÁRKÁNY

Kópét utoljára a Pátria Hotel melletti buszmegálló magassá
gában láttam a sétányon, a börtön és a horvát nagykövetség kö
zött. A májusi verőfényben úszó, kifejezetten szép és markáns, 
nemes, hosszúkás, européer-arca, melyben a szentek mélytüzű, 
de világos szemei ültek, szikár kecskeszakái Iának ezüstös csil
logása, a mindig elegáns megjelenését -  a múlt század hozadé- 
kának jellegzetes ismertetőjeleivel: a simicipővel és a messziről 
felismerhető, egyenes karimájú, egyenesen vágott tetejű, apróbb 
méretű, aranyszínben csillogó szalmakalappal, az alóla ki-ki- 
kandikáló ezüstrókaszerű, hullámos hajával -  nemcsak líraivá, 
hanem összetéveszthetetlenné, felejthetetlenné tette. Hát még 
az ezüstfogatú sétapálca! Klasszikusan krúdys sétapálca. Állát, 
fejét viszonylag magasan tartotta, az igazi úriemberek társadal
mában utolsó mohikánként létező, a véletlenül (vagy a minden
ható kegyéből?) itt maradt omnipotens, de mélységesen emberi 
ornamentum monumentálisán elütött környezetétől, a félművelt, 
aljas, humortalan, gonosz és ennélfogva embertelen tömegtől, 
s mindazoktól a megrögzött materialistáktól s az életidegen 
elitistáktól is, akik a város magyar -  egyre csak elöregedőfélben 
levő -  népességének nagy hányadát alkották. Mily jó volt a poli
tikusoknak megtömni zsebeiket a Kópék hátán. Mily sertésszerű 
öröm lehetett úrrá rajtuk, hogy amerikai birtokaik, a mindenko
ri hatalommal ismételten újra-lepaktáló, degutáns, moralitástól 
megfosztott, pitizős alkatuk s emberi lelkekkel kereskedő éhsé
gük rabjaiként oly hatalommal ruházódhattak fel, amely szinte 
korlátlan szabadságot biztosított az anyagi jólét és fiatal szeretők 
felhozatalának tekintetében. Ez mozgatja a világot, nem? A szex 
és a másik ember felett gyakorlott dominancia, azaz erőszak.
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Erőszak sokféle van: fizikai, verbális, asztrális, mentális, a gya
korlójának lelki fejletlenségétől függő s az által behatárolt szint
nek megfelelő. Pedig eredetileg az Isten állítólag mindenek felett 
hatalmat adott az Embernek, mindent az Ember lába alá vetett, 
kivéve: a másik Embert.

A politikai rendszerek bugyuta hívei, valamint a sátáni politi
ka követői és fejedelemségei, a félők és gyűlölködők rémálmuk
ból (amelyet mindannyian maguk gyártanak önmaguk számára, 
állandó újraismétléssel) gyorsan felébredhettek volna, s rájöhet
tünk volna: Szabadok és Erősek vagyunk. De nem tették-tettük 
meg, s ezért talán majdan ránk zúdul a kollektív kárhozat, a szen
vedés a szenvedő-félőknek-gyűlölőknek, domináns ragadozók
nak lesz az osztályrésze, a boldogság pedig az „e szellemben 
szegényeké”.

Egyszer, kétszer, majd megszámlálhatatlanszor élveztem 
Kópé Asterix-képregény-fordítását: Itt a tó, itató -  jellegű tré
fás nyelvi érzékenységű zsenijének hozadékát, mindazt, amiért 
érdemes volt életben maradni, gyereknek és fiatalnak lenni egy 
különleges, furcsán-elvarázsolt valóságban, mint amilyen a kései 
titoizmus volt, s amelynek, bevallom, már csak a kellemes sza
kaszát érzékelhettem, a brutális felébredés csak iijúkorom után, 
az érettség elérését követő felnőttkoromban, az ultranacionalista, 
milosevici, éjsötét, majd a poszt-milosevici időkben köszöntött 
rám, amikor a rablógyilkosok uralma teljessé vált, az állam és a 
belbiztonsági szervek, a maffia mind karvetve siratták a „hősei
ket”, a véres kezű cukrászokat és a többi paramilitáris egységből 
premier plánba került becstelen figuráikat, akiknek a puszta je 
lenléte is oly erős ellenérzést váltott ki belőlem, hogy ha utamba 
akadnak, szándékosan az arcukba hánytam volna, ha nem féltet
tem volna annyira a tyúkszaros életemet.

Azt mondják, létezett egy, egyetlen ember, aki Berijától 
sem riadt meg, belépett Sztálin szupertitkos és szupervédett re
zidenciájának hatalmas kapuján, s a szemébe mondta az Igaz
ságot, amitől aztán a bajszos paranoidnak, aki, többek között, 
degusztátorhadak felett rendelkezett (nehogy megmérgezzék),
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igencsak át kellett értékelnie világlátását, mert a fél világ vörös 
császárának, a gulágok rettegett királyának színe előtt ott állt egy 
ember, aki nem félt.

így volt ez abban az időben is, amikor a japán megszállók egy 
taoista kolostort akartak elfoglalni. Felfegyverzett osztagocskát 
küldtek a szerzetesekhez, hogy azok adják szépen meg magukat, 
engedjék át a békés életük területét. A válasz Nem! volt. Az állig 
felfegyverzett japán követek csodálkozva vették tudomásul, s a 
hírt átadták a hadvezérüknek. Azon őrjöngő düh lett úrrá, hogy 
egy jelentéktelen falucska jelentéktelen kolostorának apró terme
tű felvigyázócskája ilyet ki mert mondani.

Személyesen ment hát el hozzá, s megkérdezte: -  Maga tudja, 
hogy olyan ember vagyok, aki bármikor megölhetem?! A felvi
gyázó visszakérdezett: -  Maga pedig tudja, hogy olyan ember 
vagyok, akit bármikor megölhet?

A geometria és a morál szerintem is olyan szavak, amelyek
nek nem létezik többes száma, egyetlen geometria és egyetlen 
morál létezik.

Szerintem az erkölcsi tartás és az etika esztétikája az, amely 
megadja egy ember létjogosultságának kulcsát.

A kulcs a Tienanmen téren a bevásárlószatyrot cipelő kínai 
átlagember kezében volt, s ott is maradt abban a pillanatban, ami
kor a tankok hosszú sora kikerülte őt. És ott volt a Sztálint meglá
togató névtelen ember kezében is, és ott van Michael Moore-nak, 
a 9/11 és a Sicko rendezőjének kezében, és ott van mindannyiunk 
kezében, csak nem mindannyian akarunk tudomást venni róla. 
Ha tudomást vennénk róla, az azt jelentené, hogy lemondunk 
a világról, mint ahogyan Jézus tette, azt jelentené, hogy le kell 
mondanunk mindennemű kényelmünkről, azt jelentené, hogy 
azon nyomban a mindenkori rendszerek esküdt ellenségeivé vál
nánk, s azt jelentené, hogy a valódi önmagunk az egónk rovására 
feltámadna, s hogy élni vagy létezni kezdhetnénk a valóságban, s 
nem a halálfélelemben senyvedő-poshadt, távirányított tömeg ré
szei lennénk, hanem szárnyunkat tágra bontó pillangók, amelyek 
lárva-létüket lebegni kész csodalényekké alakítják.
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Visszatérve Kópéhoz: Kópé a Magyar Szó szerkesztőségében 
ült, amikor odaléptem hozzá, 1996-ban, s átadtam a fejedelmek 
koronáját: Kopeczky űr, végtelen hálámat szeretném kinyilvání
tani s kifejezni a kézfogásommal, ha megengedi, hogy megfog
jam kezét, amiért a gyermek- és ifjúkoromat nemcsak élhetővé, 
de kifejezetten élvezhetővé tette azzal, hogy egy óriási ajándékot 
nyújtott át nekem, és egyáltalán a vajdasági magyar fiataloknak, 
akiknek nevében, tehát mindannyiunk nevében egyúttal meg sze
retném köszönni határtalan tisztelettel, hogy a lehető legcsodála
tosabb módon fordította le az Asterix- és Obelix-flizeteket. A ma
gyarországi fordítás és a francia eredeti fonnyadt gyatraságaival 
összevetve felbecsülhetetlen értéket bocsátott közhasználatra, 
hasznára minden közlegénynek és individualistának, s e tekintet
ben minden, amihez Ön hozzáért, arannyá változott.

Ismertem ezt az átkot: minden, amihez hozzányúlt, arannyá 
változott, Kolozsvári Grandpierre Emil ismertetett meg vele 
anno, ezzel a csodás titokkal: minden arannyá változott, amihez 
hozzányúlt. Saját életemben is megtapasztaltam, szürke, egér
szerű, elhagyatott nőkből varázsoltam igazi királynőket, pénzt a 
semmiből, puccoskurvákból aranyszívű hölgyeket, varangyok
ból királyfikat, korlátolt, poshadt és förtelmes lélekpocsolyákból 
napfény-fűrösztötte tengereket, lusta, balkáni cigány csajokból 
úrhölgyeket, hamis barátokból és képmutató disznókból igaz
gyöngy tisztaságú, szellemű embereket, beomlani készülő tel
kekből virágzó jázminbokrokat és liliommezőket, s mindeköz
ben önmagam tettem egyre szerencsétlenebbé, megtörtebbé, 
átvettem hátamra a világ összes szenvedését és terhét, s lassan 
elerőtlenedtem.

De! Akkor, most, megláttam Kópét, aki csupán egy halovány 
mosollyal köszönt vissza, s megláttam Dési Ábelt, azaz Sárkány 
Szilvesztert, aki fel is ismert azon a borongós, havas, nagyon hi
deg és sötétszürke, 2008-as januári délutánon, amikor lehúzott 
cipzárral leült az egykori Spartak helyét bitorló Raiffeisen bank 
gőgös neoformedvény-márványlépcsőjére, s kucsmája alól kris
tálytiszta nefelejcsszemével megvizsgált, valóban én vagyok-e

70



az a bicajon, aki lefékezett a hóban, s tisztes távolságot tartva 
félprofilból pislog feléje. Gondolatban megkérdeztem tőle, mivel 
talán sem ő, sem én nem voltunk biztosak a dolgunkban: „Maga 
az, Ábel bácsi?” Mindentlátó szemével áthatóan nézett rám, Té
vedésnek nyoma sem volt ebben a párductekintetben, s az, hogy a 
nadrágja néha koszos volt, inkább a feleség és utódok bosszantó 
jelenlétének hiányából eredt, mintsem abból a tényből, hogy nem 
adott magára, mert magára nem az az ember ad, aki betartja a 
fennálló társadalmi rend normáit, vagy gondosan viselkedéstant 
tanulmányoz évekig, hanem az, akinek önmagát valamennyire, 
másokat nem-sértő, nem-megalázó és nem-letipró módon sike
rül megőriznie, s kerubként oltalmaznia a szeretettel elegyített 
tudást, amelyet bölcsességnek nevezünk, azt az ordítozó fény
lényt, a csecsemőt, gyermeket, aki követeli, hogy őt vigyék fel 
a padlásra a szennyes helyett, azt az erkölcsileg szennyezetten 
és félelemmentes, odafigyelő és odaforduló lényt, aki a hatalmi 
játszmákat figyelmen kívül hagyva nem egy veszett kutya, ha
nem a hamvasi értelemben vett „normális ember” normái szerint 
képes élni, ha csak öt percre is.

A máskor oly beszédes Ábel párductekintete tehát megpihent 
rajtam, ültem az acélvázas, kék biciklimen, tőle három méterre, 
ő bólogatott, s mivel nem mertem megszólítani, így ő se szólt 
semmit, hagyott elmenni, miután a cigarettát elhajítottam. Nem 
tudom, mire gondolhatott, talán arra-e, hogy itt van, végre, az az 
ember, aki nem néz le fizikumom miatt, vagy arra, hogy ráakadt 
egy rokon lélekre, aki nem leereszkedni akar hozzá a balgák 
juj-de-szerencsétlen-vagy világtalan látásával, hanem egysze
rűen hagyja élni a sorsát, mert elegendő lelki finomsággal bír 
pl. ahhoz, hogy ne csörtessen be vaddisznó módjára az életébe, 
hanem előbb talán megpróbálja kipuhatolni, hogy ez az ember, 
a szellemóriás és félreértett zseni, ez a gigantikus különc vajon 
vágyik-e egyáltalán társaságra, szavakra, szent vagy álszent mo
solyokra, esetleg dorgálásra... vagy talán arra, hogy még én sem 
nyújtok segítő, emberi melegséggel áldott kezet neki, erre gon
dol... nem tudom, csak annyit tudok, hogy adtam időt neki, de

71



nem szólt, s amikor a cigarettám végigégett, én elhúztam, mert 
a kezem nagyon fázott, hát még a szívtájékom. Szerettem volna 
neki grillezett csirkecombot vinni, mert tudtam, hogy azt nagyon 
szereti, láttam a bőrtáskájában, az elaggott aktatáskában. Sajnos, 
nem mertem, elkéstem ezzel is, én patópál, mert valaki elhitet
te velem, hogy senkit sem enged be a lakásába... amit azonban 
teljesen hihetőnek és reálisnak tartottam. Az ismeretségünk leg
első pillanatától fogva kiváltságosnak éreztem magam, mert sze
mélyes hangon szólt hozzám, Szabadka első és utolsó két lábon 
járó enciklopédiája, aki az aktatáskában grillezett csirkecombot 
hordott, s megajándékozott Hamvas életrajzi adatait tartalmazó 
fénymásolatokkal. Talán valamily titokzatos rokonságot érzett, 
talán fiatalkori önmagával találkozott semmirekellő személyem
ben, vagy talán csak annyira hatalmas volt, hogy mindenkit em
berként, élő, lélegző emberi lényként tudott kezelni, szelektív 
látással, léleklátással, személyesen fordulni oda mindenkihez, 
mint egy jó anya, akinek, ha tizenegy gyereke is van, mint Er
dősék anyukájának az általánosból, mégis személyes hangon ké
pes mindegyiket megszólítani, mert tudja, látja, érzi, végtelenül 
kifinomult lelki antennákkal és nemes odafigyeléssel, lélekisme- 
rettel és éles léleklátással, hogy mind-mind más, mindeniküknek 
energia-matricáit megfellebbezhetetlen pontossággal felismeri, 
azonosítja és kezeli, úgy, mint ahogy ezt egy mamutcég igaz
gatójának vagy valamily nagy hatalmú cárnak kellene tennie az 
alattvalóival.

Egy hétre rájö tt a hír, hogy az önkormányzat betetette a pszi
chiátriára, egy hét után szabadult, s a gerontológiai intézetben he
lyezte el egy mélyérzésű, tekintéllyel és hatalommal, és ráadásul: 
emberséggel bíró, nemes lelkű orvos. A kitűnő pszichoterapeuta 
szaktekintély nevét már sokan ismerik, s ezért nem írom ide. 
Amazon a verőfényes délelőttön, kilenc évvel a Magyar Szó-s 
gratulációs jelenet után, amikorra a provinciális léthez és velejá
róinak kisebb-nagyobb hányadához félig-meddig már valameny- 
nyire hozzászoktam, Kopeczky emelt fővel, ám felismerhetően 
jóváhagyó szamaritánus mosollyal közeledett felém. Behúztam
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a nyakam, felhúztam szemöldököm, s elhebegtem: -  Jó napot, 
Kopeczky úr! -  teljesen fölöslegesen, mert választ a köszöné
semre csak egy alig észrevehető biccentés formájában kaptam 
tán, de a mosolya, a feledhetetlen mosolya világított a szalmaka
lap alól, és tekintete mindent (jóváhagyott!) elárult.

Több éve már sajnos csak a temetőben találkozhatok vele.
Szinte teljesen kiveszett a fajtája.
S ez módfelett kellemetlen.
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RÉKA

A legszebb lány, akit ismerek, Réka: Bálint-napi gyermek.
A vízöntők legjobb és legrosszabb tulajdonságával ruházta fel 

a Teremtő Isten...
Hogyan működött ez mindennapjainkban?
A testiség legparányibb igénye, vágya nélkül.
Innen tudom, hogy milyen a plátói, ideális szerelem.
Kancsalnak született, de (értsd szó szerint) a hét nyelvet be

szélő professzor édesanyja -  aki korán elhalálozott, amikor Réka 
talán még tízéves sem volt -  gondos felügyeletével, egész kicsi 
korában naponta legalább ötvenszer elvégzett egy gyakorlatsort: 
egyetlen házikedvencét, a papagájt kivette a kalickájából kicsiny, 
hófehér kezével, majd lassan, figyelmesen visszatette, s rácsukta 
az ajtócskát.

Szeme, arca tökéletesen szimmetrikus lett.
Jellegzetes orrocskája, platinaszőkesége, szemének mézes csil

logása sok férfit megihletett, esetlenül epedtek érte álomtalan éje
ken és hajnalokon. Engem mégis kegyébe fogadott, mert érezte, én 
semmit nem akarok tőle, vagy legalábbis nem azt, amit a többiek.

Szétbulizott éjszakáim utáni napokon találkoztam vele a leg
gyakrabban, amikor vágytam egy olyan androgin lelki társra, 
akit a szívemmel látok, aki előítélet-mentesen kezeli problémái
mat, és meglátja kristályos látásával a zavaró apróságok hátterét, 
csodálatos empátiájával ideiglenesen meg tudja állítani az elme 
örökké őrlő imamalmát.

Nem rokon, hanem testvérlelkek voltunk.
Amint az ilyen, gótikus kapcsolatok esetében lenni szokott, 

ahol két lélek van végletesen egymásra hangolódva, megsebe
sültem belülről.
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Persze, idővel megbocsátottam neki, igyekeztem jóvátenni 
azt, hogy mégis én sértődtem meg, mert aki jobban szeret, az 
nem hordja fenn az orrát, hanem alázatosan kezelve a rajta esett 
sebet tudja, hogy a feladata az, hogy alulmaradjon.

Sosem engedtük meg magunknak azt az eszeveszett és ér
telmetlen luxust, hogy lefeküdjünk, még ha aludtunk is egymás 
mellett. Kísértés volt ugyan rá, nagy ritkán, de tudtuk, valami na- 
gyon-benső, sima, igaz tudással, valami kortalan bölcsességgel 
tudtuk, intuitíven éreztük, a zsigereinkben, hogy ez bemocskolna 
és ripsz-ropsz összetörne, megfertőzne, felborítana, tönkretenne, 
végromlásba döntene és elpusztítana mindent, ami Mi vagyunk, 
ami m é g lehetünk, s ami voltunk.

Nem volt meg kapcsolatunkban a testiség igénye. Anélkül is 
működött.

Aztán, egy napon teljesült, szerencsétlenségemre, az álma. 
Egymásba szerettek egy helyes pasassal, aki később ki is mene
kítette a városka-koszfészekből.

Természetesen, mint rendszeres tarot-gyakorló ember, már jó 
val azelőtt kártyát vetettem felőle, s tudtam, mi következik. Ne
héz, magyaros tudás volt ez, hogy búval vigad az ember.

Nehéz elviselni, hogy ő, aki e kisvárosnak számomra egy 
olyan orientációs pontja volt, amiért talán érdemes volt itt ma
radni, itt élni, egyik napról a másikra eltűnt.

Átköltözött a túlvilágra.
Amikor Bá!int-nap van, mindig őrá gondolok.
Van egy közös számunk, én írtam a zenéjét, ő énekel rajta.
A szobámban vettük fel, rögtönzött házistúdiónkban. Amikor 

eljön a Bálint-nap, mindig meghallgatom.
Ott van rajta az a plusz, amiért érdemes élni.
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EKHNATON

Szimplán, ahogy van, a szeptember végi hajnalon a gerlicék 
bugása, kedves fújtatásuk behallatszik házunkba, ahol az elmúlt 
hónapokban sem volt jellemző a zajtalan létezés.

Nyitva is van már az ablak, s a felelőtlen kisvárosi idillt macs
kamamánk teszi teljessé, aki a szúnyoghálóra csimpaszkodva be 
szeretne jönni, amit erőtlen, kényes nyávogással is jelez. Tud
tunkra adja, hogy van, s ha magunkhoz fogadtuk, felelőssé vál
tunk érte, törődjünk is vele, vagy legalább az ajtót nyissuk ki, ha 
nem foglalkozunk is vele túlzottan.

Az egyiptomi piramisokban régen, amikor a macskák még 
nem whiskas-képű, mosolygósra morphingozott cyber-lények 
voltak, s egerekre vadásztak a betakarított gabonát őrző helyisé
gekben, létezett egy piramisbejáratokat nyitó és záró ember (!), 
aki azzal volt megbízva, hogy ki-, illetve betegye az ajtókat a 
kis ragadozók egérfogásai végeztével. A macskát, ezt a feminin 
jellegű ragadozót istenként tisztelték az ősi Egyiptomban, amiről 
számos mumifikált macskát tartalmazó szarkofág ad számot, s 
ahol már állítólag Ekhnaton korában feltételezték, látták előre az 
emberiség Megváltójának (Jézus) eljövetelét. Akárhány ellenfe
le s ellenlábasa is lehetett Ekhnatonnak (IV. Amenhotep fáraó), 
egyikük sem tudta aláásni szellemi tekintélyét, szellemi rangját 
és erkölcsi tisztasága tényének alapjait abban a korban, melyben 
az emberek a Maat nevű, egyben kozmikus és világi rendnek en
gedelmeskedve éltek.

Ma már azt is tudni vélik az Egyiptom-kutatók, hogy a pirami
sok építői, az alacsonyabb kasztokból valók is ugyanolyan orvo
si ellátásban részesültek, mint az isten-császári sarjak. Ekhnaton 
szennyezetlensége tehát kizárta, hogy trónfosztásra kerülhessen
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sor, s ő, Egyiptom fénykorában bevezette az egyistenhitet. Gőg és 
hazugság, amely a tudatlan, sötét emberek sajátja, nem volt ben
ne, hite, önvilágának ismerete, valamint felmérhetetlen léptékű 
tudása és átszellemültsége átsegítette a legnagyobb nehézségeken 
is, s az ősi törvények elismerésével lett az új, egyisten-központú, 
integrált vallás alapítója, s több női és férfi leszármazottja közül 
egyik a híres-hírhedt Tutankhamon, mely név leginkább az Életet 
adó nap képe szavakkal fejezhető ki legegyszerűbben a magyar
ban. Tut-ankh-amon maga állítólag szeplőtelenül fogantatott.

Hogy Egyiptomban, tízezer s még több ezer éve milyen pon
tosan ismerték az égitestek, a csillagok járását, a naprendszer és 
galaxisok szerkezetét, az asztronómiát, a csillagközi utazások 
titkát, azon csak ámulhatunk, de inkább feltételezhetnénk, hogy 
szellemi lényektől, azaz félistenektől, illetve, ahogyan Énok 
(Henoch) próféta apokrif könyvében áll (az 1600-as évektől tette 
több másik könyvvel azonos időben apokriffá az egyház, minden 
addigi bibliában szerepel) az emberek lányait kedvesnek találó 
istenek fiaitól és az előbbiek keveredéséből született óriásoktól 
(nephilim) kapták.

Tutankhamon -  akit szárnyas kígyónak is neveztek -  sírkam
rájának tartalma állítólag feltétlen bizonyítéka annak, hogy isteni 
eredetű volt (amennyiben a szeplőtelen fogantatást bármely for
májában érti is meg az olvasó). A sokágazatú szabadkőművesség 
jó néhány ága állítólag máig azt tartja, hogy tőle ered. Az egyip
tomi eredettanok (melyekben, mint a görög, óskandináv és szá
mos más, mitológiából ismert ontológiában: a világ az őskáoszból 
születik) valamelyest anakronná váltak mindmáig, az idő azonban 
mégis igazolta őket, egyrészt: a fizika egyik legjelentősebb leg
újabb kori elmélete a káosz-elmélet, amellyel (a kvantumfizika 
kísérleteivel párhuzamban) metafizikává vált a modern fizika.

Ez nem ok arra, hogy kétségbe vonjuk az eddigi kor minden 
bizonnyal legismertebb személyiségét, a gnosztikusan is értel
mezhető Krisztust, akiben állítólag a hat kozmokrátor, azaz hé
ber szóhasználatban: Eloha egyesítette erejét, hogy megnyissa 
az átjárót a felszabadulásra váró, anyagba zuhant szellemek ré
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szére... De talán ideje lenne már, hogy a szakállas, haragvó és 
büntetni mindig készen és lesben álló Isten képét az elmékben 
felváltsa egy pl. teremtéstáncot járó vagy mosolygós Isten, aki 
nem a megfeszített, hanem a feltámadott, nem az örökkön-harag- 
vó, hanem az örökkön-boldog, aki, mint az emberi szívben élő 
aranykori maradék, a hatalmas erejű ősatom, nem az emberiség 
ellen, hanem az emberiség érdekében munkálkodhat a világban, 
a mikro-, illetve makrokozmoszban. Akiben a női, intuitív, jobb- 
féltekés, passzív-befogadó elvek holisztikus összhangban mű
ködnek a lineáris, analitikus, férfias, aktív-kreatív elvekkel.

Arról itt most nem szólatom a fámát, hogy milyen lábbalzsa
mot használtak a feddhetetlen múltú Ekhnaton fáraónál, aki egyik 
orvosi ápolása során állítólag lábpenészgombával gazdagodott, 
mivel kacsaszerűvé tenné a hieropháns-fáraó rövid dicsőségtör
ténetet, s feltárt tényét annak, hogy minél távolabbra tekintünk a 
múltba, az archaikus múltba, az értékeket és tudást annál tisztább 
formájukban lelhetjük fel.

Krisztus nemcsak a boldogok istene, hanem az egész szenve
dő emberiségé is.

S mi hát pl. Buddha tanítása? Az élet szenvedés azok szá
mára, akik nem érték el a párinirvánát, s nem szálltak le az élet 
szüntelenül forgó kerekéről.

Habár Buddha maga sosem akart vallást alapítani.
Az ujgur-magyar piramisokról már hallottak valószínűleg, 

Kínában találhatóak, Xi’ang tartományban.
Boszniában pedig nem túl rég állítólag 27 000-30 000 éves 

piramisokat fedeztek fel.

Amire fel szerettem volna hívni a figyelmet, ez: 1) a macska 
manapság nem egérrel táplálkozik, 2) a műkajától nem túl jó  az 
élete, de a mega-multikonszernektől az embereké sem, 3) nem 
vagyunk birkák, s ne legyünk génmanipulálható Dollyk és disz
nók se, 4) a szentség kiveszett a világból, s nem támad fel, ha 
magunk nem támasztjuk fel, 5) remélhetőleg a nagyra nőtt káosz 
és embertelenség után ránk köszönt egy újabb világkorszak...
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amennyiben képesek leszünk felnőni hozzá, s nem esünk el az 
ítélet napján.

Mert az ítélet máris zajlik, nézzenek csak körül a szegénység, 
éhhalál, háborúk, járványok, földrengések, tűzvészek, perzselő 
szárazságok, cunamik és vírusok, atombombák és urániumviha
rok, hurrikánok által sújtott világban.
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EMMA

Emma, te pici szöszke varázslat.
Szemtelen magányomban egyetlen elégtételem az aranynedű, 

a mézsör volt.
Hinta-palinta..., szólt a másik szobából, míg huncut, négy hó

napos kislányom lakhelyén végzetem jeléül meggyulladt a villany, 
s gyorsan kihalt az emberség közeli hozzátartozóimból. Az anyám 
és a gyermekem anyja volt jelen a szobában, mellettem. Anyám 
bájolókat énekelt lányomnak: „Szellő zúg távol, alszik a tábor. / 
Alszik a tábor, / csak a tűz lángol, / Rakd meg, rakd meg, kedves 
pajtás, azt a tüzet, / Ki tudja, hogy mikor látunk megint ilyet.. .”

Eltűnődöm. Ezek a vésetek alighanem egy életre meghatá
rozzák az ember eljövendő karakterét, azokat a fogalmakat, ame
lyekhez egy életen át ragaszkodni fog, ezek azok az élet-ízek, 
amelyek meghatározzák a sorsát, az egyéni sablonokat, azoknak 
szövődményeit, az oroszlánordítás erősségével befolyásolják az 
istenélmény meghatározó fontosságú alapjait, a prenatális, mag
zati léthez képest ugyan elenyészően kicsi, mégis létfontosságú 
alapelveket, amelyek az élet későbbi folyását kiszámíthatóvá 
vagy látszólag kiszámíthatatlanná teszik.

Ezek az alapban beíródott, mágikus szavak, amelyek egy 
egész, nagymértékben képlékeny lény, egy Ember sorsát vetítik 
a tiszta lap fényforgácsaiba, ezek a gyökérfontosságú, az emberi 
lelket a Földből-tápláló, azonos hanghordozással megismétel
hetetlen, életfontosságú jelentéstartalmat s formavilágot képző 
szók, ezek az egyedi formulák, ezek a különleges, kincs-ajándé
kok, melyeket mindannyian, többé-kevésbé, megkapunk, ezek a 
megfellebbezhetetlen varázsigéi, iránypontjai, a személyes mik
rokozmoszok létének a meghatározó fontosságú jelei, a manipu-
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láthatatlan információk, a belénk-vésődő misztikus logikátlansá
gok, e segítő s szánalmasan elengedhetetlen angyalok, a lények, 
mérnek, melyekben megkérdőjelezzük önmagunkat, ezek a fan
tasztikus lények, személyiségünk rejtett, s állandóan előtérbe-ke- 
rülő aspektusai, ördögeink s őrangyalaink, vonzataink, melyek
től távolodni próbálunk, vagy mégis megközelítve önmagunkat, 
belénk hatolnak, vagy elengedjük őket, vagy hagyjuk, hogy át
vegyék fölöttünk az irányítást, ezek az ösztönné-vált, reflexszerű 
ősélményeink, ezek az angyali magasságból érkező kerub-lehe- 
letek azok, amelyek, akik a legbenső lényünkből hatva, megfel
lebbezhetik, vagy felülírhatják a jövőt, kétségbe vonhatják akci
óinkat, vagy szabotálhatják őket, amennyiben ezt akaratbelileg 
megengedjük, ezek a korai, lényegi befolyások azok, amelyek 
a lét letét-zálogmányosaiként belehelik a lelket a még-csak- 
eljönni-készülő eseményekbe, s a leg-alapokba, ahonnan, s ami
ből a karakterek s a belőlük formálódó sorsok táplálkoznak.

Az individualitás ténye ilyen szinten kétségbevonhatat
lan, viszont a sorsszerűségek, mint a személyiség leképződései 
kétségbevonhatóak, s azon nyomban megkérdőjelezhetőek.

Az elégtételemül a sört, mint hiányzó arany-anyatejet kér
dem: Ki és Mi varázsolt ilyenné?

S Te, Emma, honnan, melyik csillagról jöttél?
Elolvasod-e a Kis herceget valaha is magyarul?
Nem tudom... És: Miért?
Hova bújjak sötétségemmel a fehér felszínen a két búzavirág

szemed elől?
Nagyon szeretlek.
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SZELÉNÉ

Elnéztelek, ahogy állsz a pultnál.
Rákönyököltél előrehajolva, én meg hátulról gyönyörködve 

meredtem a fekete katonanadrágba gyűrt, gömbölyű fenekedre, 
az Atrocitytől szólt a Sound of Silence feldolgozása, szalaman- 
derek szaladgáltak az elegáns, intim világítású pincehelyiségben. 
Mint egy nagy, zamatos alma, jó lenne jól beleharapni, gondol
tam, képzeletben máris a szám szélét nyalogatva. Önkéntelenül 
léptem oda melléd.

A fények halkan izzottak, a mécses lángja a tölgyfa sötétre 
lakkozott tükrén visszhangzott... Te Barbinátor -  gondoltam - ,  
én lenni Tarzan, indián nem buta, közösen felgyújthatjuk ezt a 
városkát, mint egy szál gyufát, és ugyanúgy ezt a mai éjszakát.

Tehát felhúzott szemöldökkel szemlélődtem, úgy két másod
percig, és a világos hajad természetesen világított, a szemedben 
akácméz csendes lángja, szemernyi zölddel vegyítve... én is 
talpig feketében... odaléptem hozzád, melléd tehénkedtem, és 
beléd merítettem a tekintetem, tűzcsikók csennivaló pengő kék 
acélja a káosz óráján.

É s... a barátom telivér nője vagy... mhmmm...
Igen, nekünk férfiaknak még sokévesen is vannak barátaink, 

némelyikünknek olyan barátaink is, akiket a legjobb barátainknak 
nevezünk magunkban, még ha az érzelem és értelem nem is köl
csönös... és mindig ebből lesz a kalamajka... ahogyan nálatok, 
nőknél is ... mert a rokon lélek az rokon lélek, s ez azt feltételezi, 
hogy az ízlése csajügyekben is hasonló, vagy legalább önazonos.

Hatalmas örömmel adtam volna el minden emberi méltósá
gomat a negyedik black star-koktél után, csak hozzád érhessek, 
forró volt a kezem, telihold-lóképűen, mint egy kísértet, suhantam
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pézsmairánt az aurikus felhődben, forró volt a kezem, a torkom 
száraz, mint egy agyagkemence, bőröm kemény és érdes, és az ar
com pirult, a nadrágom sütött, ahogy odahajoltam hozzád, tudtam, 
hogy érzed a hőt, és hogy élvezed, hogy milyen vagyok, nagyon, 
milyen utálatos, milyen elvetemült, amikor ezt mondtam, mélyen 
a szemedbe nézve, szürreálisra tágult pupillámmal, a cigifüstöt 
hosszan kifújva arcod mellett: khmmm, Barbi, tudod, hogy barát
ságunkat g.-vel semmi, soha és semmi sem szennyezheti be (mert 
már így is mocskos, hehe), és nem teheti tönkre, akármilyen is 
ő, én mindig szeretni fogom... vannak pillanatok, amelyeket az 
ember sohasem felejt e l... amikor ott álltunk vele, azon a réten, a 
Tőzegen, az akkor még szennyezetlen, nyári és emberi kéz által 
alig-érintett tónál, a türkiz ég alatt, s azt a kettős szivárványt meg
láttuk. .. azt... azt soha, soha nem lehet elfelejteni... semmiért...

És azt sem, hogy a tavacskát megvásárolta egy rendőr, és 
sporthorgászatot indított benne, a mindenkiéből kiragadta, s most 
verőlegényeivel és kutyával őrizteti a terepet.

És tüstént eszembe jutott az is, hogy azt mondtad: Istenem!, 
amikor titkon rám vetetted szemedet, és elkaptam a pillantásod, 
amíg az akkori ultrahajú nőmmel, egykor gimis évfolyamtársad
dal beszélgettél, a fehér kerek asztalomnál ülve, mert ellátogattál 
hozzám valami fiúd-barátom-megvárás ürügyén...

Mmmmh, ez az élet olyan szép, suttogtam nemeket intve fe
jemmel, majd még közelebb hajoltam, kezed a forró kezemben, 
titkon, kitágult orrcimpával szívtam be hajad illatát, s a többi il
latanyagot, illatnyomot, amely rajtad megtalálható volt... még a 
nyakad is megszagoltam volna, úgy, hogy egészen-közelről érez- 
zem a heved, ha addigra nem telik meg a bár... azóta itt szen
vedek, mint minden rendes szenvedő, hehe, s álomlátogatásokat 
teszek, fényt küldök é s ... lesem a pillanatot, amikor szabad leszel, 
mhmmmmm...

Aztán meg szabad leszel, de mégsem leszel szabad, mert hoz
zám láncolod, vagy valaki máshoz, magad, magasan a város gua- 
nós látképei felett, sínek, sorok, sörök, körök és pörgős esték masz
lagjai fölött, a fülledt nyárvégi éjszakák terheitől sem mentesen,
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hozzám, aki végtelenül picinyen ül az űrben, aki dagadt egojának 
gúzsba kötő málhája alatt roskadozva figyel ki fejéből, fittyet 
hányva a rohanó mindennapok apró örömeire, végesnek képzel
ve magát rothasztja szét az utolsó pár csepp tömény életnedvet 
benned, belenevet pofátlanul alkonyaidnak részeg rőzselángjába, 
kilopja a napot, a tavaszt, a téli reggelek markolatának acélnyomo
rát, a hideg lábú nagynénik gúnyos villogásait, elzüllesztő pénz
áradatok műfogsoros, sorstalan, szétterpesztett lába közé fagyott 
bénaságának szerzeteit, ahonnan az anyag gigászi kohói marnak 
inas morzsolásuknak lépes mézet, aki nyalókát vesz a tegnapok
nak, és kiűzi virtuális teréből az intertextualitás fogalmát, a diva
tos beszédeid mögül kiszemeli a legsebezhetőbb pontokat, Ozzy 
Osbourne-t hallgat, s elénekli vele együtt, hogy: „I’m nőt the kind 
of person you think I am, I try to entertain you the best I can..

És pihenő és munkanapok nélkül, ezekkel egyetemben-kü- 
lönváltan nem figyel nem figyel nem figyel arra, sem erre, de 
mindenre, és mégsem, fisszionál minden irányba.

Majd kihagyja... a legnagyobb esélyeket, mert vesztesnek 
született.

A Szeretet ezekben az utolsó időkben egy vesztes játék saj
nos, még az empátia s a szimpátia is.

És?
Miről szól ez az egész?
Kell még valami?
Akarsz még valamit?
Segíthetek még valamiben, azonkívül, hogy megcsúfítva, leg

alább öt percre talán valamikor széppé és értékessé tettelek?
Hogy nosztalgikusan, esendően, embertelenül, borzalmasan, 

m int... (te találj hasonlatot!) nem akarom tudni, mert azt képte
lenség megítélni, hogy kinek mi a rossz és mi a jó.

Megnevettettelek vagy netalán megríkattalak? Katt-katt, tett
vett, szól a billentyűzet, míg rajtad merengek, álmokat szövök, 
könyöklésmentesen talán.

Elrévedve a sok tegnap között, rágyújtottam.
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CHUCK BERRY 
ÉS AZ EMLÉKEZŐ ÉJJELIŐR

Lélekben mez-telenül emlékekre fanyalodtam kétezer-öt telén.
Állt egy fogadó, azaz korcsma, nem messze a hídtól, nem is 

annyira régen, a makkhetesi úton. így hívták: A vörös ökörhöz.
És van egy ember, akinek karmikus teherrel vagyok adós, egy fi

nom szerkezetű szerzet, a poklok fenekéről felvilágító pasas, akiről 
azt beszélik, hogy skizofrén. A tanító úr, E. egyszer úgy összerug
dosta a tőlem ajándékba kapott lemezlovastáskát, hogy az nekem 
fájt nagyon. A vasúti alul-felüljáró alatt, az E5-ösön (London-Isz- 
tambul), ahol szinte minden áldott nap eljárok, forró nyári éjszakán, 
kénes haraggal. Az a 2003-as nyár igencsak forróra sikeredett, az 
Auróra cirkáló előtt léptünk fel a Jump fesztiválon, nevezési díj el
lenében voltunk az egyetlen banda, amely a sok rock- és punkcsapat 
közül kemény trip-hip-hopot játszott. Alig engedtek fel bennünket 
a színre a szervezők, úgy néztünk ki, hogy már a bejáratnál befos
tak tőlünk, a hangosító semmilyen kérésnek, sem parancsnak nem 
engedelmeskedett, de addig kiabáltam vele, hogy csak mozdított 
egy pindurit az equilizerön. Mintha valami kirakat-kiscsoportos- 
lelőhelyre jöttünk volna... R.-t úgy kellett felkönyörögve felrángat
ni a színpadra, este tíz körül, kb. tíz percig üvöltöttem a mikrofonba, 
hogy másszon már elő a rakétaszájú szerencsétlen, fellépés nem
csak hogy kezdődik, hanem folyik, szállingózott jobbra-balra, aztán 
megjelent a semmiből, ragyogott, s a kölykök vadul ugráltak.

Aztán a zentai Nyári Ifjúsági Napokon elloptuk a sót a nagy
színpadról, két-háromezer fiatal tolongott a kisszínpadi stage-ünk 
előtt. Pálinkával lelocsoltam és felgyújtottam a kezem a hatás 
kedvéért, olvastam, ezt így kell, Jerry Lee Lewis is így csinálta, 
amikor Chuck Berry előtt kellett szerepelnie, nem tetszett neki az 
-alárendelt szerep... Nekem nagyobbat kellett tennem, mint azt,
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hogy a zongorát gyújtom fel, vagy lábbal játszom rajta, mert még 
csak nem is egy színpadon léptem fel a beképzelt nagyokkal, an
nak ellenére, hogy maga a vibráció, amikor a ritmusalap, a zenei 
alap beindult, odavonzotta a későbbi közönség hetven százalé
kát. Erezték már, hogy ott valami nem mindennapi fog történni.

Aztán feljöttek a haverok, mindenki az együttes tagja alapon, 
klarinét és hegedű a zúzós-húzós elektronikus alapon. Ami öltö
zékünket illette -  az indiai vérszomjas szekták tagjai szelíd kis
madarakként festettek volna hozzánk képest.

A fizetség? Nyolc gyümölcslé vagy ugyanennyi üveg sör.
Sebaj, beindítottuk Szabadkán is a hip-hop szcénát, nem va

gyok csak hülye, hanem bolond is, láttam ám, hogy kenyér és 
cirkusz kell a népnek, az amcsik is a vacak kólával nyerték/hódí
tották meg a világot.

Ez volt a nevünk: Soul-Jah cru. (Graffitiken általában az 
Unstoppable Soljah crew, illetve a Soul-Jah and his unstoppable 
cru szerepelt.)

Meg is láttam volna talán magam benne, A vörös ökörben, ha 
akkoriban élek. E.-t onnan, a híd közeléből hazafelé menet meg
verte két rendőr, a feje koppant az útpadkán, mivel -  szemüvege 
híján -  meg merte kérdezni, hogy merre van az utcája.

Szemtelenül s szeméttelenül mindinkább már méreg-etve s 
megértve általa a képzeletbő kaktusznövényt s az ayahusca- italt, 
az ezt fogyasztók falucskájában, Dél-Amerikában szinte nem lé
tezik erőszakos cselekmény, kiálltam kiállított képmásom elé, s 
beszédbe elegyedtem vele.

Don Juan kopogtatott, de nem volt merszem hosszabb témáz- 
gatásba fogni vele, s csak pár szó erejéig, az erőtlenség erejével 
éreztettem, hogy kimeríthetetlen bölcsessége után csak kullogha
tok, de nekem, a lónak (akinek nem fontos, hogy az első legyen, 
ez csak annak fontos, aki megüli) a poroszkálás is jót tett, mert 
a jó  szándék vezérelt, s az -  mint a védikus bölcsekkel a tudás 
könyvei mondják -  a jótét lelkek lényege.

Hogy mekkora kő esett le a szívemről, amikor belém sugárzott 
Anna képe, amint a feledés trónjai és fejedelemségei mellett átha
ladt. ..! S én hálát adtam, hogy gyorsan elvette mellőlem az Úr.
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Amit nagyon nagy hévvel szeretünk, azt mindig gyorsan elve
szítjük, nem tudom, miért van így, de az bizonyos, hogy ebben a 
földi létben ez szabály.

Olyan ázott-verebesen festette képecskéit s fabrikálta fabábu
it, s mindenki tudta róla: Anna.

Lenyomata lényem démonikus rétegeiből öklendeztetett, po
koli árnyak oldata hevert addig véremben, mint a spontán vetélé
se következtében megkövült életcsíra. Rendszerint csűrt-csavart, 
facsart, mint fagyöngy, nyálának mérgét ürgeöntésre s felemész
tésemre használta.

Ahogyan akkoriban üstökösödve ragyogtam a december 17-ei 
fagyban, s a nők tekintete már sokkal ritkábban, de még elégszer 
pihent meg rajtam, 25-ös ábrázatomon, hárombankósan arra a 
két évvel ezelőtti január 26-ára gondoltam, Anna szülinapjára, 
melyen korhelykedésünk a tetőfokára hágott, én őrá, Mickey 
Rourke a monitorra s a pokol tornácáról „pislantva” a kollégi
um menti fagyott földre, belém villant egy ismét régebbi emlék, 
a Dalai Láma (ejtsd: Tolléj Laama, bölcsesség óceánja) szemé
lyesjó barátja, V. úr s a bioenergetikai kezelés, melynek alávetett 
szabadkai, egykori Örök Élet Elixírje nevű gyógyközpontjában. 
Ezt mondta: Igen, vannak megtámadott pontok, energiagócok a 
szervezetemben. Hirtelen tűszúrásszerű nyilallást éreztem májtá
jékomon, amikor felém emelt tenyeréből kiáradt az a delejes erő, 
melyet évekig kutattam.

S bevillant még valami. Azt mondják, a mű-vészek génhibá
sak. X-traveszélyes mutánsok.

A fennálló rendszerek szempontjából mindenkor azok voltak, 
és bizonnyal ma is azok.

Dacból ismét megtettem magam számtalan kis univerzum te
remtőjének.

Sálam pirosát elvetettem édesanyám hosszú fekete kabátján, 
és kezet csókoltam neki.

A dohányt ezúttal otthon hagytam.
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LEONÓRA: 
ÉS EZT MONDTAM...

,,Óh, bárcsak szárnyam lenne, mint 
a gerlemadárnak! Mert akkor el- 
szállnék, s nyugalomra lelnék . ”

Zsoltárok 55:6 (saját fordítás)

„ Mondám: Vaj ha szárnyam volna, 
mint a galambnak! Elrepülnék és 
nyugodnám . "

Zsoltárok 55:6 
(Káróli Gáspár fordítása)

Indiában, Kínában s mindenhol, ahol Tigris található, egy
kor tengernyi létmezején, temérdek liántól és acélakaratú, nagy 
dzsungelfától övezve, dús bozótosokban és kocsonyás, mélyer
dei illatoktól tobzódó, misztikus árnyak közt kalandozva meg
magyarázhatatlan bundájával, ezzel a sárga-fekete, csupa csap
dát, ravaszságot, tömény Veszélyt jelző és rejtő Varázslattal, ős
eredeti életterében, ahol még fellelhető, felfedezhető, Te, kedves 
olvasó, kötve hiszem, hogy jártál.

De most, valami fura végítélettől hajtva és önmagadat rab
szolgaként szíjazva, hajszolva, terelve eme kikerülhetetlen Sors 
irányába, látod, olvasod, s nagyon őszintén merem remélni, hogy 
hallod is, végre megérkeztél.

A minapi pokoljárásod, ha igaz szívvel hagytad vezetni ma
gad, csak előkészítője volt eme Nagy Találkozásnak.

Végre eljutottál arra a sötét, elhagyatott helyre, abba a húgy- 
bűzös, kívülről még ugyan sok romantikát sejtető Barlangba, 
ahol a Tigris éjszakánként meghúzza magát, s ahol, feltehetően, 
a nap nagy részében: él. Ahol -  kiszámíthatatlan, hogy mikor, de 
olykor mégis -  leledzik.
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Sűrűn és gyakran van ott, de sosem tudod, vajon merészelj-e 
még egy, talán utolsó, sőt talán legeslegutolsó lépést megtenni a 
mélybe. Ezen bűzlő tetemektől bomló, rothadó, minden embe
ri vágytól és érzéstől megfosztott, szétnyúvasztott háziállatok és 
vadállatok még meleg, de máris foszló tetemeinek szagától terhes, 
bűzös, ócska, ocsmány, orrfacsaróan rablótanyaszerű terepre, a 
pusztulás szörnyű helyére, ahol egyetlen Úr létezik: a biztos halál.

De a végső Találkozás még várat egy kicsit magára, s addig: 
játsszunk!

Tehát: mindent, mindent befedett az éj szaga, a Pannon Éj
szaka. Szerelmes könnyeim nem tudnak átragyogni az éjen, bár
mennyire is szeretnének.

Azt mondtam, ez így nem mehet tovább...
Mindannyiunkat megemészt a világ szúmarása, az a vasat is 

megrágó, borzalmas rozsda, amely szájtáti macskaként szemlél. 
Mint a saját (?) macskám, ha már nagyon-nagyon fel akarja hívni 
magára a figyelmet, amikor esendő-ember-ripacs-módra úgy csi
nál, hóbortos, rozzant-s-mégis-elegyíthetetlen macskafajzat, va
lami iszonyúan nevetségeset és megdöbbentőt produkál, s csakis 
ő tudja, ez az egész mit jelent, s miért teszi ezt az eszementen fé- 
lig-balga, félig-csodálatos mozdulatsort. Eltátja, kérem, a száját, 
hegyes vámpírfogai szinte nevetségesen virítoznak, közben sze
mét beszűkíti, s állát emelgetve néz rám. Mi a fenét jelenthet ez?

Ezt csak a Macska és a Jóisten tudhatja, mert más olyan lény 
nincs is, mint ez a kettő-bennünk-morrongó-Egy. Most ijedjek 
meg? Mintha nem lenne eléggé ijesztő az egyedi jelenléte, léleg
zése, ahogyan fel-felsandítva dorombol, vagy ahogyan a legfur
csább hangokat hallatva beszélget kicsinyével.

Mosolyogjak? Mi megmosolyogni való van egy fáraóban? Mi 
lehet humoros abban, hogy valaki szüntelenül a legnegatívabb 
helyeken heverész, s ott érzi jól magát?

Hódoljak?Nem tudom, de ami biztos: csak szolgálhatom, még 
soha nem látott, örökké változó, megérthetetlen, megérinthetet- 
len, ésszel felérhetetlen, s ismét: megérinthetetlen Szentségét.
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Ez valami förtelmes!
Még ki is ölti a nyelvét olykor!
Más, ha egy macskafajta szomorúan, más -  félelmetes - ,  ha 

megrovóan, dermesztő, ha borúlátóan hunyorogva, s más -  szin
te már iszonyatos! - ,  ha dühödten néz és vicsorít Rád.

Iszonyatos még hallani is, amikor egy puma a távolban, az 
esőerdő mélyén, a támadás pillanata előtt, felhorkan! Attól meg
fagy a vér az ereinkben, amely mindaddig hűséges szolgaként 
szállította az oxigén buja áramát ereinkből agyunkba, szívünkből 
elménkbe, ágyékunktól talpunkig, majd fejbúbunkig.

Hát még, ha félméteres távolságból nézünk farkasszemet egy 
Tigrissel! Az már szinte leírhatatlan, az őrület s elmúlás közeli 
lehelete, s ha esetleg az Állat felmorran, az a borzalmak és a 
félelem csúcspontja.

Hát még, ha egy Angyal ölel át!
Az az iszonyat csúcsa -  akkor a széklet jéggé fagyva megme

red, a nyál visszakúszik termelődési helyére, a torkon akad a lé
legzet, a kiáltás belénk fagy, a vízhólyag örökre felmondja a szol
gálatát, a bakancsba csorog már, a szem rögtön kialszik, a Lélek 
az Öröklétbe vándorol, s ha esetleg visszatér a már szinte élette
lenné nyomorított, szétzúzott Testbe, amely már sosem lesz a régi, 
ha ez mégis megtörténik, valamilyen emberfeletti, felfoghatatlan, 
minősíthetetlen és megmásíthatatlan oknál fogva, az maga...

A Csoda.
Amikor egy Oroszlán a távolból rám tekint, az félelmetes. Ő 

mindvégig tudja, hogy ő az Oroszlán. S én mindvégig tudom, 
hogy csak ember vagyok. Ha a karosszékemből szemlélem, a 
tévében vagy a neten, amely uralja ezt a világtalan világot, az 
mókásnak tűnhet, amíg jól berendezett, kényelmes és téveszmés 
európai világom képzelt mennyországából szemlélem, akár ked
vesnek vagy örömtelinek is tűnhet: ilyet is láttam már!

Kijelentem: ez mind hiábavaló és pökhendi, önelégült álom. 
Hogy milyen egy Oroszlán, azt csak az tudhatja, aki a vadonban, 
természetes élőhelyén, természetes körülmények között találko
zik vele.
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Ne a szafaripark biztonságos, bélelt, biztonságosnak hitt jár
müvének belteréből óvatoskodva, okoskodva, szemlélődve, eszes 
majomként gondoljunk erre! Mert azt felboríthatja, mondjuk, egy 
orrszarvú vagy egy hurrikán, s attól a perctől fogva már csupán 
egyetlen lépés az oroszlánfog és a szörnyű karmok általi halál.

Nem, nem az emberi elme fölénytelt, főemlősi teremtés-má
giáját, önmaga lezülleszthető paródiáját, a lassan játéktalan térré 
levő intellektus elmebetegségét, a másféle lények kipusztításá
nak fekete kurzusát, a mások szenvedésében sorath-i torz-kéjjel- 
örömlelést és manipulációképességet kellene megtalálni önma
gunkban, hanem azt az emberi méltóságot és bátorságot, azt az 
egyetlenegyféle, neutrális tudatot, amelyben létezve, sőt élve, 
tudni merjük, hogy testi gyengeségünk ellenére az Oroszlán nem 
sebezhet meg, ha halálnyugodtan csak Vagyunk.

Amikor az Oroszlán szemébe nézünk, a király szemébe, a Vég
leges Elmúlás szemébe, közvetlen közelből, csak az lehet az a pil
lanat, amelyben minden értelmét veszíti, s minden értelmet nyer.

Nézett-e már Ön Oroszlánszembe?
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FANNI -  HOLY SMOKE!

A jó  művésznő: erotizál.
Tehát minden nő lehet művésznő, ha a művész szeme elég szép, 

azaz tiszta ahhoz, hogy felfedezze benne azokat a nagyfeszültségű 
helyeket, pontokat, melyeken a hő kiárad, kiáramlik a világba.

A szeme sarkából?
A harisnyája alattról, amikor kötő híján, fekete csipkéjével 

lejjebb csúszik a harisnya, s megigazítja domborodó, feszes ido
main egy-két filigrán mozdulattal? Míg sűrű, fodros haja a sze
mébe lóg, és csillogó, duzzadt ajkára ragad?

Amikor szálkás, istennői testének bimbózó élettere fotonszö- 
vedék-valóságát fellobbantja?

Amikor a száját rúzsozza a tükör előtt?
Amikor rád néz, szemének világos, zöldeskék, vagy épp sötét 

tengerével, valamily távoli vágyódással?
Amikor füstölőt gyújt hamiskás vagy lelki mosollyal?
Amikor fölényesen, egyenes gerinccel ragyog, szelíd mosoly- 

lyal, csillogó szemmel?
Amikor személytelenül a távolba réved, amíg cigarettájának 

füstje felszáll kígyószerű tekergéssel?
Bepózol a tükör és kamerád előtt, a szokásos játék tökéle

tes, szeret szépnek lenni, tudja, érzi, hogy gyönyörűnek látod, 
és ezt akarod megörökíteni, ez felvillanyozza... eljátssza, hogy 
a playboynak pózol, ruhában vagy hiányos öltözékben, az elle
sett tudományt tökélyre vitte, semmit sem kell mondanod, mert 
elég, hogy ott vagy, a fényképezőgép szemével nézed, bámulod, 
s nem tudsz betelni szépségével, ővele... Felkacag, nevet, csil
logó fogsora villog, heved, mellyel a kamera kioldóját kattint
gatod, arra ösztönzi, igen, arra Ösztönzi, arra indítja, hogy a le
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hető legjobbat hozza ki magából a lencse előtt, mígnem végül a 
tökéletes játéknak már a fele sem játék, kamera nélkül állsz ott, 
szemed fénylik, bőröd feszes, mellizmaid kemények, férfiassá
god jócskán-vaskosra-duzzadt, mint a pick-szalámi, úh, ő már 
félmeztelenül matat a szíjad körül, kipirult arccal cibálja le a nad
rágod, te nagyokat szuszogsz, vörösük a képed, érzed leheletét 
az ágyékodon, lábad között, a hőség hatalmasra nő benned és 
benne, közöttetek...

Egyszerre ér benneteket, persze, a forrósághullám, az egy- 
másba-fonódás csúcsán -  hosszú haja a szádban, nyelved a fü
lében, benne vagy teljesen, és ő tebenned, karmol, ölel, markol, 
szorít, lihegtek, forróságotok sugárzik, a szív hevesen ver, a vér 
transzban áramlik, a pupilla kitágul, a pulzusszám maximális, és 
egyikőtökben sem merül fel, hogy most szexobjektumok lettetek, 
csak vagytok, együtt ziháltok, hörögtök, sikítotok, szupernóvák 
villannak az orgazmikus teremtésaktusban, majd statikusan ra
gyogtok egy vagy több pillanat erejéig, s a verejték, a gyógyító, 
hatalmas hullámban kicsapódik, mint tajtékos megahullám ver a 
partra, felcsap, elborítja a szemet.

Az ölelés azonban nem múlik, ahogyan hül a verejték, s ki-ki 
visszahullana saját magányába, a másik nem engedi, ismét for
rósodik minden, s a végén alig tudsz kitántorogni a szobából a 
toalettig, mert az ölelő kar már könyékre támaszkodva vár vissza 
a takaró alá.

Egy korty vörösbor, s ismét izzik, hőt sugároz minden, a tes
teitek, az eggyé vált test, az egész szoba, amíg az otthagyott cigi 
végigég.

Persze, az illatok kellemesek, vaníliásak, a világítás meg me
leg, aranyszínű, alig-láttat, meghagyja a tantrikus misztérium 
színterének szentségét.

A füstölő a legfinomabb virágporból készült, az ágy masszív, ha
talmas, akkora, mint egy kisebb bárka, narancs- és fahéjillata van, 
az izzadság sós, szemetek vörös, zavaros a felébresztett tűztől.

Elmúlik a hátfájás, a világ terheinek unalmas nyomása, el
múlik a magas vérnyomás, eloszlanak a csomók az izmokban, a
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limfikus rendszerben a nedvek, a hormonok egészen máshogyan 
működnek már, az orr kitisztul, ó, ő mosolyog rád, és te -  kiterül
ve, elterülve az ágyon, ezen a csodálatos, vihar-verte s most már 
békésen ringatózó hajón... a szemedben az élettel-megbékélés- 
sel: múlandó, de mégis jó ... -  visszamosolyogsz.

A kompi hűtője nem hallatszik, mert épp a This magic 
moment megy Lou Reedtől vagy... vagy a Platterstől?... Most 
mindegy...

Mi volt ez? Valamilyen ősi mágia?
Szent Szertartás?
Szer-elem?
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FEBRUÁR, 
BOLDOG BÁLINT ELŐESTJE

Esőzik, szelíden.
Ózondús a levegő a késő éjjelben, a tölgyek, hársak és juhar

fák társaikkal lélegeznek a park mélyén. Az utacskán már egy- 
magamban bandukolok, megszűnt bennem a látó, érző, azono
suló értelem, csak egy dal refrénje visszhangzik még: walking... 
walking in the rain.

Mindenható vagy, jámbor és felelőtlen, mint a madarak, mint 
az újszülöttek, mint az őzikék, a tigrisek, mint a medvék és a 
bálnák.

Egyedül vagyunk.
Elszökött belőlünk a hamvas ősz is, a dús keblű nyár, a havak 

selymes varázsa, a keresetlen szavak furcsa méltósága, még a 
szónoki gőg is, s a szellemtelen, manierisztikus várostérben el
hunytjaink emléke kísért, üres későtél, amikor új tavasz kellene, 
hogy szülessen.

Félek rád nézni, mert az áldozat nosztalgiájához ér elmém, az 
érzelmek szövedéke, amikor lágy, sóhajszerű tekinteted belém 
hatol. Szendergő puli parázs-gombszeme, vonzása betakar, el
ámít, káprázok, s már benned lélegzem. Szemtelenül válogatom 
kimért szóim, keresgélek emlékfoszlányok között, míg a külvilág 
féktelen, jóságtalan zaja matat bennem, az elme szurkos, durva 
és gyötrő, befolyásolhatatlan betörései.

A szemernyi ember megmozdul bennem olykor, ha láthatlak. 
Nyirokmirigyeim megduzzadnak, mint amikor sírni készülök.

Süt még bennem, benned valami.
Elmesélted, hogy milyen volt, amikor jött az a nagy Vihar. 

Az emberek tébolyult hangyabolyként, pánikosan rohantak haza, 
mintha a házuk menedéket nyújthatna, ahogy a Végítélet termé
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szetes érzete, a dühödt Isten ábrázata hatalmába kerítette őket. 
A haragvó szentség békéjében ti Emesével nyugodtan ültetek a 
pádon, s őszintén kacagtatok a meghalni készülő, bolydult rajon. 
Szemrebbenés nélkül vártátok saját elmúlásotok óráját, s nem 
fékezett őszinteségetekben semmi sem. Kialakítva a háborús ta
pasztalatokból lepárolt tanulságok szérumát, feltaláltátok a Spa
nyolviaszt.

Olyan vagy most, mint a Vihar végén Prospero, aki leveszi 
és eldobja álarcát. Itt áll előttem egy esendő ember, mezítelenül, 
a fény sivárságában, konokul és rendíthetetlenül, tisztára csupa
szítva. Kéjtelenül.

Megpróbálom megfogni, megragadni a kezed, de már távol 
vagy, s csak állsz, tűröd ügyetlen, de őszinte csókjaimat az ar
codon. Flaska, műanyag flakon van emberi, öregvő, kiégett ke
zemben, benne lőrebor és műital, szedett-vedett, vegyíthetetlen 
elemek összeboronálva.

És most, most már a szeretetednek hirtelen elmúlásával 
számot vetve, az irónia és cinizmus mámora nélkül, gyengé
den néztél a szemembe, nem úgy, mint Akkor, régen, de egyre 
öntörvényűbben taposva a saját magad által kijelölt utad.

Minden megváltozott körülöttünk és bennünk, s minden 
ugyanolyan maradt.

Semmis tükörré válva mégsem tudom megáldani azt a pár 
szót, mely oly éktelen esendőséggel, mámorosán hagyja el aj
kam. Megszokásból, kényszerűségből, s mégis valamily erőtlen 
transzban, elengedve mindent, megindulok, s csak egy régi Grace 
Jones-sláger visszhangzik fülemben?... walking... walking... in 
the rain.

Most, ráadásul, beugrik amaz a másik lány is, akitől a slágert 
ajándékba kaptam.

Esőzik.
Kegyelmes az Isten, Asszonnyá varázsolta ma magát.
Kikapcsolom, végre, a szerelem táskarádióját, azt, amit te ad

tál nekem, azt, amit együtt vettünk meg az ürmös mindennapok
tól, s majdnem felcsendül egypár pillanatra a csend hangja.

96



Egy másik helyszínen eszmélek fel, a jelzőlámpa pirosa tük
röződik hosszúkásán egy megnyúlt, szerényen sekély tócsa fel
színén, mint a vér -  gondolom - ,  mint a frissen kiontott vér egy 
apró szemű esős éjszakán. A levegő kellemes, iondús, józanítóan 
friss, majd a lámpa zöldre vált, mielőtt a járdaszegélyt megköze
líthetném. Mint a természet zöldje, gondolom, vele együtt akarok 
lépni, ritmusban, de városi cipőm már képtelen erre, a vasbeton
hoz szokott jószág lehúz, szorít, gyötör, s míg a valódi erdőszél
ről álmodom erőszakmentesen, sebes, modern kocsikról, mun
kabíró dízelgolfokról, erdei sétákról, s amíg ráébredek, hogy a 
szemafor fénye csak valami a-természetben-nem létező zöld, egy 
kitalált szín, már pirosra vált ismét. A tócsákban megpróbálom 
meglátni, a foszlányokból újjáépíteni arcomat, újrakompillálni 
önmagam, de nem megy, csak ténfergek magányosan, arctalan 
ember az arctalan sötétben, neonfények viliódznak, és eltorzítják 
még az eső áldását is. Kitalált színen mozgok, az álmodás ro
mantikájával megpróbálok még egyszer összetákolni egy hihető, 
élhető, dinamikus álmot.

Minden emberi kategória kihalni készül bennem. És sirályok 
sikolyait hallom a pannon éj szagában. Távoli, rozmaringilla
tú nyarak viliódznak, és lassan köddé válik minden. Csontjai, 
csontjaim nem tűrik már a súlyt. Sebtében lekapok egy holdhalat 
az égről még, megpróbálom zsebre vágni, elrejteni, mert gyáva 
vagyok... s mégis...

Ez sem megy. Halálossá válik a csend.
És megtörténik.
Megtörtént.
Bevégeztetett.
Másnap hófehér, szabályos fogsorod még rám világít, nagy 

mandulaszemed csillan még, hajad pipacsa ismét felsejlik, éle
sedik, s ismét visszaballag, az emlékek hordalékát szállító, Nagy 
Folyóba veti magát, egy elaggott délutánon hajóvá válik, gyönyö
rű, nagy, fehér vitorlájú hajóvá, amely a csendes-óceáni szigetek 
mellett lebegve távolodik, és belevész cseppenként a Végtelen
be. Szeretlek. Nagyon szeretlek, valami gyertyaláng egyenletes
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fénykörével -  erre jöttem rá, de már nem mondhatom el, mert 
a testi vágy kiveszett belőlem, megvolt a pálfordulás, és ahogy 
ez a tegnapi szócsomó visszacseng, elmúlt nyaraink újraélednek, 
ébrednek, felserkennek, felkelnek rég lezárt márványfedelű sír
jaikból, mint főnix a porából, a busójárás idején, a szaturnáliák 
misztériumjátékának emberáldozataival, a kiontott életből táma
dó öröklétszerű csírázással, a lupecaliák szabadságával, a kímé
letlen Isten haragjával, valamily nagy, ősi szertartás szerves tar
tozékaként, valamily nagy, sötét Ég önkényes, nyomott esőzésé
vel, valami szemtelen, esküszerű kegyetlenséggel, embertársak
tól megfosztott délutánokon, a harc és cél teljesülő hiányával, az 
akarattalanság akaratával, a szenvedélytelenség szenvedélyével, 
az erőtlenség erejével sajtolják belőlem a mustot.

Szekálnak, pörgetnek fergetegesen, ciháinak ezek a tajtékos, 
elmúlt napok, azok a megszűnt álmok, azok a kilátástalan, fénylő 
látások s a Távolság, amely egyre csak nő, mint egy éhes cigány 
gyerek.

Tágra tárt szájával szopja belőlem az egykor volt mézeket, s 
erőtlenül már, de még utólag is élni próbál, akar.

Üreges szemével belém néz, a teltbe, némán kiált, s lehullok 
lábához, falevélként, mint az a huszonéves lány, akit mindketten 
szerettünk.

Némán ajándékozom magam keserű tüzemben, kesergek az 
édes-keserű elmúlton.

Némán pusztulok vele, az Életbe.
Némán ajándékozok szavakkal és más javakkal helyetted egy 

tizedik, megajándékozandó, megismerendő-megismerhetetlen 
Valakit, akit oly kegyetlenül elhagytak, mint Téged, Valakit, akit 
valakik a mi felelőtlen felnőttlenségünkkel élve élő rongyként 
eldobtak...

Ázott, nedves, megtisztítandó és iszonyatosan kietlen minden.
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LUCIA ÉS SZILVESZTER, 
A FÉNYEK

Lassan, ahogyan a fegyenc issza ki legutolsó pohár borát, el
számolok magamban a fényekkel.

Az esték hímpora még csillogna szememben, de már nincs ki
nek, s nem is lesz. Fagy van, jéghalál. Szemerkél a köd, a gerlicéket 
elűzte a hideg ősz. Fel-nem-támadó fiatalságomat a megnyugvás 
illúziója bitorolja. Nyugtalanul, sötéten közlekedem az éjszakák 
dalaiban. A csillagképek tajtéka szívesebben ült el valahol máshol. 
Hajlékom az elmúlásban megpróbálom berendezni, sikertelenül.

Kész vagyok. Ennyi.
Világteremtő, istenszerű mágiám a múlt ötperceiből vissza

szól, elképedve bámulok karmikusan terhelt arcaimba. Süketek a 
falak, s ami még szörnyűbb: én is süket vagyok, s mindenki más 
is. Nincs időnk egymásra, kar-, fali, digitális, atom-, komputer- 
program-órák telepedtek a szánkók csengettyűiben visszhangzó 
gyermeknevetések helyére, a képmutatás zászlója délcegen lo
bog korunk felett. Emberségünket valamily, számomra idegen, 
furcsa, harapós, kutyaszerű tudat, valami angyaltalan fogyasztási 
mánia, elidegenült gonoszság váltotta fel. A szüntelen létharc
ban izmus izmus ellen küzd, lankadatlanul. Menedékként futok 
a zenébe, talán nem is a zene kedvéért, hanem hogy kitöltsem a 
bennem tátongó űrt, a rohanó hangyaboly-élet szörnyűségéből 
ideig-óráig pszeudoérzelmeket csikarjak.

Szembejövő ördögöket áldok meg, csalódottságom indiffe- 
rens, közönyös embertelenségbe torkollik.

Kibelezzük a nyugtalan ágyastársakat, s pénzt szórunk a meg
semmisítés istennőinek bálványai elé.

De... az olyan röhejes volt, amikor Gyűrűs, azaz Hosszú 
megkérdezte tőlem: -  Tán csak nem azok közé tartozol, akik a
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baseball-satyeszt ráhúzzák a fülükre? hogy majdnem lefordul
tam a Captain Cook Bajcsy-Zsilinszky úti utcai székéről.

Aztán meg úgy berúgtunk, hogy a spanglit már a körút kel
lős közepén, a művészmozinál tekertük végtelenített rollpapírba, 
akkorára, hogy akár az út másik felén levő peep-show-bárban 
táncoló csaj punájáig is elért volna, ha előbb kiégeti az izom
agyú kerub-gorilla nadrágját. Utána egy Uncsi, két lityi lőrebor, 
Bailey’s-koktél a közeli Incognitóban, felserkenés a Lánchídig, 
közben a kétméteres Gyűrűs hirtelen-boldogságában előadott 
egy operettbetétet és egy rövidre sikeredett kabaréjelenetet, 
mert majdnem eltaknyolt a banknegyedben, mielőtt megpihen
tünk volna egy nonstop előtt, szemben az Operával, és kifújtuk 
volna magunk két-két Amstel és egy-egy Kaiser társaságában, 
nyomtunk egy-egy ötszázast az összepisált hajléktalan zsebébe, 
megmentettünk a fagyhaláltól egy kartonba csavart ötéves roma 
gyereket, aki úgy be volt szipózva, hogy könnyek közt szidta az 
anyánkat, amíg élesztgetni próbáltuk... Aztán szóltunk Vicának 
és Adriennek, hogy fussanak már le, mert jövünk a taxival, majd 
megbeszéljük alapon a sofőrrel, állati magnója volt, dübörgött 
bent a zene, és benyomtuk a következő üveg bikavért, utána még 
egy kékfrankost is, amit útközben vettünk egy ezresért egy ha
zafelé tartó borvirágos orrú csőlakótól, majd kiszálltunk, nagyot 
smároltunk egymással a Széna téren, fűúúj, alig értem el a két 
méter magasban tornyosuló néger száját, fúúj, milyen büdös vagy 
te is, mondta, milyen büdösek vagyunk!! Vettünk vagy csórtunk 
valami szatócsnál fogkefét meg blend-a-medet, s a pálesszel 
(vagy beherovkával?) fogat mostunk, vettünk négy-négy doboz 
arany Maibit is meg két Camelt, míg a taxis várakozott, az autó 
király volt, valami bazinagy, hajószerű Merci, ahol az angyal
szárnyú ajtói és ördögmotorja összeértek, ott trónoltunk, Hunter 
S. Thompson bugyuta kezdőcskének bizonyult kamukönyvével, 
ki is vágtuk a száguldó mennyország ablakán, miután a Rákóczin 
a transzvesztita leköpte az ablaküveget, mert a Hosszú azt kiabál
ta, hogy: Adok érted egy szááázaast! Vica és Adri a Kálvinon fa- 
gyoskodtak közben, mert előzőleg rájuk parancsoltunk mobilról,
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hogy mindenképpen bundában, de miniben és halteres nejlonban 
jöjjenek, meg lakkcsizmában, mert azt imááádjuk, vártak, áztak 
és fáztak, mint Pilinszkynél, de tudták, hogy velünk ez a szil- 
veszterezés is forró lesz.

Gyorsan bepúderoztuk az orrocskáikat, és bedobtuk a két-két 
duplahoffmant, megérkeztünk a János-hegyre, volt ám elcsücsül- 
getés a jéggé fagyott havon, amíg fel nem értünk a lelátóra, a 
csillagok a lá ... úgy mínusz húsz lehetett, Adri gyöngyházszínűre 
lakkozott körmű kezével tapogatott a taxi hátsó ülésén, és pezs
gővel locsolta a mellem, közben, amikor az Erzsébet hídon ha
ladtunk át, az újévi tűzijáték durrogott, Evica égszínkék szemei, 
Adri vöröses haja és tüzes, sötétbarna szeme vakított, a leggyö
nyörűbb Erzsihídon-áthaladás volt ez, amely valaha is megtör
tént, a János-hegy térdig érő havában úgy dugtam szét Adriennt, 
hogy azt sikította, de tiszta erőből: Basszál, basszál, baszd szét 
a kuuurvaaa puunááámaaaat, te nagy szerb ááállat, bassz meg, 
csináld, még, még, méég, méééég, még, mééég, égééégeeeek, te 
nagy vadállat, egek, egeeeeek, éééégek, te áááállat, te állat, te 
állat, te nagy szerb állaaaaaat!!!

Utána leperdültünk a Troccaderóba, pezsgővel locsolkodtunk 
a strobi villódzásában, majd gyorsan hazahúztunk, s újrakezdő
dött a félbehagyott tivornya.

Szent igaz.
Kaviárt nyalogattak rólam mindketten, Vica és Adri, amíg 

Hosszúval Supermarióztunk kissé kimerültén, a gané Hosszú 
nyert megint, erre a fehéret a következő rakétába nyomtam, úgy 
szívtuk el, Vica bevett hat ekit, a Hosszú úgy elélveztette, hogy 
lucskos lett a nagybecsű kanapé a pinalétől a nappaliban. Adri és 
én valami Don Perignonnal meg kaliforniai vörösborral hevertünk 
szétbaszva, csupa geci, vulvalé meg alkohol és zöld volt minden, 
a zöldségesbödön tartalmát szétszórtam a meztelen testén, ráöntöt
tem egy üveg akácmézet, lenyaltam, utána meg jegeltem, hogy kis
sé magához térjen, felsikoltott, a fűtést harmincöt fokosra állítottuk, 
beugrottunk a forró jacuzziba, még egyszer dugtunk betrinyózva, a 
feje a medence melletti falon kopogott a végén, de élvezte.
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Meg ne próbáljátok otthon!
Utána beájultunk, s ugyanabban a pózban ébredtünk másnap. 

Szóltunk a Ropinak, hogy lepörgünk a Cívisekhez, Gyula már 
várt a főtéren, príma cucca volt, bevágódtunk a bogárhátúba, s 
míg a House of Pain dübörgött, hogy: Keep it comin’ and you 
don’t stop!, öh, Keep it coming and you don’t quit! Uh! Dina 
már várt a hatalmas barackjaival, gömbölyű, húsos fenekével, és 
macskazöld szemével, Gyűrűst meg Anita a sárgadinnyéivel, s 
kezdődött minden elölről. így múlt hát el a ’95-ös szilveszterezé- 
sünk és a folytatása.

Hát ennyi, Bátya.
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RHOBBHIKHÁÁÁM! -  
GATYÁBA RÁZNI!

Robi felsikoltott: Te vagy az, Ghabhhikhááám! M á’ megin’ 
fhááááj? Ghattyába rházunk mi téged!

Ülj le ide mellém, szépem. Olyan a szemed, mint a nefe
lejcs!

Csusszant egy százas + a mágikus formula: Egy kört a zené
szeknek! (ez eddig hatszáz).

-  Miiaaz, Ghabbikhhááám, haddlám, ámerikai khokhakhóóla?
-  szólt, tágra csodálkozva nagy mandulaszemét. -  Halkabban, 
Rhobikháám... -  szóltam volt a billentyűs főRobinak, már a sa
rokasztalnál, mert a ba(n)dben mindenkit Robinak hívtak volt.

A világ legszerethetőbb roma zenekara.
Lent hatalmasnak tűntek, összesen ötszáz kiló ők négyen, a 

pince meg kicsiny. Úgy kontrázott a Robi, hogy aszittem, kisza
ladok a világbú.

Odanyomtam egy kétszázast Robbhikháémnakkh: Evő banké!
-  meg egy százast a nyugis, de sebes léptű pincérnek (ez eddig 
kilencszáz), erre rázendítettek, szedte-vette-teremtette.

Bestekköltem magam, rendeltem az asztalomnak három 
duplauncsit, azaz peleszt (=pelinkovac) meg két vörösbort, két 
kólát meg egy sört valakinek, még két sort valakiknek, meg 
légyszi vizet, garszon! (Ez eddig kétezer-nyolcszáz.)

Cherry fekete ónixszeme tüzesen villogott, mint aki részeget 
lát, a fényes, hosszú hollóhaja arcomba csapott, perdült egyet, 
elképesztően tűzrőlpattant tudott lenni, megfeszültek az izmok a 
nyakán, amikor rám kiáltott, mert egész életén át csak dolgozott, 
művészkedett szorgosan, tűrt, felejtett, rohant országról ország
ra, amíg hírnévben fürösztötte a világ, és nem bírta a morózus 
pasasokat -  talán róla szól a nóta?... nem, nem, nem, már három
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éve tudomást sem akart venni rólam. Néha olyan volt a hangja, 
mint a Biszák Júliáé, amikor rám zörrent telente egyszer-egyszer, 
egyszer régen... Te undok, bezártad legalább? És morgott, do
rombolt: -  De miért engem megint? Dupla alt, csillagjegy: ikrek, 
cigi, borocska, fűtés, festészet...

A nóta mirúlunk szólt: „Ja cu tebi svirati, ti ces mene slusati” (Én 
fogok neked énekelni, te fogsz engem hallgatni), mint az az élettel 
folytatott napi párbeszédem, az élettel folytatott, amelyet télen nem 
is lehetett volna nélkülük nagyon kibírni, a Rhobbikháámék nél
kül. Lent megint a vaskos, de mécsesfényben fürdő, csillogó pult, 
tipikus tanyája a Mompti-ken meg Rejtőn nevelkedett együttesek
nek. A gazda is bolond volt, a Böki, megtámasztotta szálfaegyene
sen a sankot, szép, colos, mosolygós, világos szemű és hajú, mon
tenegrói, cirka negyven, valamennyire göndör, mondták is, hogy a 
buvoszon mindenkit átvágott... (bolhapiac=buvljak=búvosz=ócs- 
kapiac=minden rendes városlakó által látogatott hatalmas piactér, 
ahol az Élet és Nyüzsgés folyt, hétvégente főként=megélhetési 
lehetőség=munka egy határvárosban=pénz=nők+pasasok=szex= 
romlás and mámor’n’roll és kokakóla=korai tönkremenés vagy 
kocsmagazdaság=pezsgő és kaviár=ismét ugyanez...), meg egy
szer elmesélte, hogy a tizennegyedik Buddha bizonyhogy kávé
házi Buddha volt, de pisztoly nem volt nála, az talán már csak a 
Pipacsban volt a gazdánál divat, meg ez amúgy is „drága” hely 
volt... A városközpont és a vasútállomás közvetlen közelében, 
egy szecessziós épület alagsorában, hangulatvilágítással, bársony 
térítőkkel, barokk, valamint rokokó stílusú gyertyatartókkal, gyö
nyörűen díszítve, lakkozva és alternatív művészeti elemekkel, egy 
valóban impozánsan masszív bárpulttal és pincérnővel, készült 
minőségi, tömör ébenfából, hatvancentis téglafal-alapon, amely
nek a száztizenkilenc kilóm meg a bőrkabátom súlya sem ártott, 
mindennap fényezték, pop-ikonokkal volt díszítve a helyiség, a 
vécé is stílusosan berendezve, mindig volt papír meg szappangél, 
cikornyás graffiti meg egy kis hányásillat.

Tehát az Evő banké! (Itt a bankó) után a Kad sam bio mladan 
lovac ja ...- t  (Amikor ifjú vadász voltam) kellett volna Zvonko
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Bogdántól lejátszaniuk a Rhobbikhááéméknakh, és -  mit ád Is
ten? -  meg is tették (ez eddig háromezer-hétszáz), de úgy, hogy 
utána háromszor játszották a Sumadijsko kólót (Sumadijai kóló 
[körtánc]) ingyen, aztán meg az Uzicko kólókat (Uzicei kóló), 
minekutána felhívták a trombitást, akit időközben odaparancsol
tak, gucai pasas, aki nyomott a latban, neki nyomtam egy ezrest 
ezressel, hűha... ez eddig maj’nem ötven euró, a trombita ki
rálya, hogy négy duplapeleszért trombitáljon... hiáába, nagy a 
család, sok az éhes száj meg a zenészek... meg a vajda. A szerb 
méloszt meg a szévdáhokat (tör. szerelmi felindulás dalai) min
dennél jobban szerettem, a pergő török ritmusokat, persze, és 
csak ezért rendeltem a Zvonko Bogdánt, hogy az akcióra reakció 
következzen, ami meg is történt azon nyomban, mert a trombitás 
után a főnök nője három számot rendelt, a végén meg elkiáltotta 
magát: Slepi mis!!!

Ezt tudni kell: a Slepi mis volt ősidőktől fogva a legdrágább 
szám. Nyílt bukszát feltételezett (a slepi mis magyarul denevér), 
mert azt jelentette, hogy a zenészeknek fel kell mászniuk egy 
fára (jelen esetben inkább a falra), felkötniük a testüket valami 
kötéllel vagy akármivel, ha a lábukkal nem tudják elég hosszú 
ideig megtartani magukat a magasban, hogy mint a denevérek, 
díszítsék a fát, tótágast, és úgy játszani. Ha öt percen belül nem 
tudták megcsinálni, a főRobi főbe lőhette magát magától is. Szó
val a munka hevében fogta ott a szintit, a kis műanyag szintit, 
amit a Rolandról sima kézzel leemelt, a basszus Robi a kontrát 
basszusgitárra cserélte, a dobos Robi a bongót, darbukát a hóna 
alatt szorintgatta, félelmükben valahogy felkerültek, mint vala
mi szuperdagis macskák a gyorsan kerített zsinegeken a falra. 
Lakirobi meg a természetesen magától adódó hegedűjével cikor- 
nyázott szebbnél szebbeket. Az együttes kiállta a próbát, enyhe 
száz euró fejében, öt perc alatt.

Mikorra ezt kiélveztem, és lekecmeregtek, már mondtam vol
na a Robbikkháámnak, hogy: Evő banké!, de úgy felém villám- 
lott a szeme, hogy aszittem eljáratja rajtam a vonót, te, ebből 
még baj lesz, mondok, megver valami ősi cigány átokkal, mintha
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nem lett volna elegem... Ti ces meni svirati, ja  cu tebe slusati, 
húzlak föl, mondta dühösen egy csípőtekerő mozdulattal, de a 
taxi már kint dudált-várt, s megint csak havazott, mint minden 
alkalommal, amikor meglátogattam a gattyhábarázzhásokk terét. 
Naaaaa, itt volt egy százas, sercintettem... a megmaradó ötven- 
ből az tíz fejenként... a fényesre suvickolt, fekete, magas szárú 
Martén’s-cipőm alatt ropogott a friss hó, leheletem gőzölt, és a 
vaníliaillatú, aftershave-es taxi hazavitt ötér’. Bhhhátttya...
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MEDÚZA

Halálra sebezzük egymást.
Szem nélkül botorkálva egy perc is sok. Halálra sebezzük 

egymást az éjben.
Megtaláljuk az Achilles-inakat, kiszemezgetjük a potroh fe

hér húsának legpuhábbját... lenézzük egymást, és kíméletlenül 
hatolunk egymás legsebezhetőbb középpontjába. A csókok rég- 
nem-visszhangzó mámora lassan elvérző gondolattesteink fe
lett. .. E perverz tivornyában részesülünk a boltban, a kocsmában, 
a szórakozóhelyen, a családban, a munkahelyen, az egyívásúak 
között, a nemzetben, az irodalom mikrokozmoszában, a fészek 
valaha-vo!t melegében, az utcán, a metrón, a villamoson, a föld 
alatt és fölött, a hússzínű homokban, a strandon, a hamburgerárus 
standjánál, mindenhol.

Összetörünk mindent, mindegyik önmagunkat mindenkiben.
A csönd minden arcát befertőzve próbálunk visszavonulni 

csonthéjunk ősmagányába, de ez a hely már rég nem szent, benne 
sivító zűrzavar uralkodik, olyan, mint amikor a levágandó bárány 
könyörög az életéért. Ahogyan a medúzák és a fák meghalnak, 
olyan néma csöndben, az emberi fül és faj számára érzékelhetet
lenül -  nekünk már aligha sikerül úgy búcsút venni az élettől.

Válogatott szavakkal kínozzuk halálra egymást. A legördö
gibb kétszínűséggel valószínűtlenítjük a biztos elmúlást és a kar
mát, amikor embertársunk szívébe markolva hörögjük fel szé
gyenünk a szeretni-nem-tudás jégketrecében.

Beteg kéjjel vesszük tudomásul, hogy a halál fullánkja ismét ha
talmas sebet ütött szeretteinken, s nyugovóra térünk, amelyben nem 
lelünk nyugalmat, csak a végtelenített rémálom torzképei sajognak 
a testek felett, s a testekben nem látunk mást, csak testeket...
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A reklámokból agyament arcok ugatnak ránk, a képünkbe 
ordítanak-nyüszítenek-nyögnek, szűkölve dicsérik a Halhatatlan 
Pénz diadalát, a maradi halandzsa győzelmét halhatatlan szelle
münk felett.

A józanság és egész-látás híján szenvedő állatmaszkjaink van
nak itt, ahol a testvérgyilkosság hőstettnek számított még-ember- 
arcú sejtelmes tegnapoknak, ahonnan az atavisztikus ösztönélet
elmélet ered, meg a kietlen háború, s mily gyorsan elfeledjük, 
hisz magunknak egész sor ókor előtti őrületet kreálunk, hogy 
kőbaltás elődeinket, akiket ki kellett találnunk, hisz sosem létez
tek, hanem önmagunk őszintébb arcát a régmúlt időbe vetítő tév
eszméink képét vetettük a papiros történelemre. A kőbaltás előd, 
mert annál azért jobbak vagyunk, s valaminél, valakinél jobbnak 
KELL lennünk, ez szükséglet, az ősök dicsősége kárba, porba 
hulló vadgesztenye, az eposzok hősei primitív emberelődökké 
degradálódtak, az óriások mesemanókká, az ördögi praktikák 
mindennapos családi és állami felügyeletté, az agresszió spontán 
módon a rend képét öltötte magára, a kizsákmányoló kerítés-lo- 
gika kerítéstelenségével hódít, keresett szavakkal, hiába indáz
nának soraink a tőről az örökkévalóságba, a menedzser-szellem 
a divat, elfeledjük a szembe jövő nevét, az úthenger-korszakok 
szennyétől ittasan betonozunk, ahol nem kell, s megerőszakoljuk 
planétánkat.

A rémálom nem áll ki, sajog, nehezül, mélyül, burjánzik.
A rák a Föld testén most Mi vagyunk.
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KRISZTINA

Az Isten ilyet álmodna?
A csillagmén akkor zabolázottan szaladgált az égen, pihent 

fejem felett.
Tanúja voltam az óév számtalan csodájának, nemhiába mond

hattam, hogy az igaz hívő számára nem létezhet csoda.
Életszikrám lángra lobbantójaként, útkeresésen, számtalana- 

dik elején számtalanadik életemnek, felmérve helyzetem a Ji 
King segítségével, új lapot nyitottam.

Azt a kis herceget, amelynek szerzője egy időben távoli na
pon eltűnt repülőcskéjével az égbolton, s talán a csillagok közé 
távozott, kiérdemelt helyére, nem voltam hajlandó lemészárolni 
magamban, mert így tudtam: a „világ vége” akkor köszönt az 
emberiségre, amikor az utolsó álmodó is kiveszik. S a szívvel 
látva, az elmével érezve a világot, magamra maradtam.

Szcientológusok s tolték indiánok népesítették be éberen ál- 
modásomat, s felötlött bennem, hogy mi is, mindannyian egy ha
talmas álomban élünk, egy emberközeli, ha nem is antropomorf 
Isten álmában. Azaz Mi vagyunk ezen álomélet egy szeletkéje, 
melyben a parányoktól, a tintahaltól s a nautilustól a főemlősö
kig minden lény egyaránt létjogosult, s kihagyhatatlan része a 
teremtésnek.

S neki, a szuperintelligenciának is kellünk mi is, hogy még te
hetősebbé váljon, hogy ne mondjam: gazdagabbá, mert az, ugye, 
„gaz” gyökerű szó, tehát bölcseletien.

Legkorábbi emlékeim közül hirtelen felvillan egy, a kreatív cse
lekvéshez kötött: kakimmal a fürdőszoba csempéire mázolom első 
festményem. Hieromázolás, melyért jó adag dorgálásban részesü
lök a nagyi részéről. Talán ezért mázolok még mindig. Dacból.
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Az „apák” -  embergenerációk -  hetedízigleni bűne-vétke oly 
nagy... a dogmatizmus benne erős, míg tudatos és féltudatos 
szorongásokkal küzdünk, a belénk nevelt sötétség bírát-áldozatot 
fabrikál belőlünk, s ez lesz mindenünk.

Amíg mi, az európai, egynejűségi kultúrában felnőttek ebben 
a korban is ezeregy fűszertelen éjszaka rabjaként forgolódha
tunk, lányok és fiúk, addig a rablók s gyilkos gazemberek dagadt 
pénztárcáikkal ékszerként veszik meg az ellenkező nem szép pél
dányait, hogyha eladók. Rosszabb esetben egy-egy éjszakára, pár 
koktéllal.

Bailey’s, terepjáró, szilikonos konkurencia a táncparketten, 
amfetamin, kokain, háromórás kúrás, a hatalom illúziója, kuka, 
szemétdomb, süllyesztő.

Előítéletektől gyötrődünk, mi kissé szocializálódottabbak, 
mert a totalitárius jelző nemcsak társadalmi rendszerekre, hanem 
a monogámiára is vonatkoztat. A családmodellt réges-rég szét
zúzták, így rengeteg fogyasztót termelve. Az amerikai Róbert 
Bloch pedig, a hitchcocki Psycho szerzője, egyszer ezt találta 
nyilatkozni: Az emberi butaság annyira általánossá vált, hogy a 
kontroll fölösleges.

Vagy talán épp ezért nem az?
S internetizált világunkban, melyben a tapasztalatlanok szinte 

majdnem minden útja a hardcore-pornó Szodomája felé vezet, 
vajon létezik-e alternatíva?

Nem mintha a „tisztán” írók „szépen” élők is lennének.
Nem mintha az eurokrém-generációban bárki is könnyebb 

lenne másoknál a mennyek mérlegén, a csillagok alatt. Nem 
mintha mirrha volna fülünknek, „transzcendens szaglásunknak” 
vagy szemünknek minden kimondott szó, minden látvány és ero
tikus látványosság.

Talán a gnózis, a tabuktól és előítéletektől mentes megismerés 
lehetősége, a valóságban-létezés, melyben esetleg lélekpárunkra 
lelhetünk? Olyan párra, akit százéves öregasszonyként-öregem- 
berként is szívesen ölelnénk át.

Mint saját koromnak terméke, köteles vagyok megkérdezni:

110



Társadalmi vonatkozású szó essék-e az elzárkózásról?
A világról, amelyben az anyagi szinten magas szervezettségig 

evoluált társadalmak igyekeznek elzárkózni, természetszerűleg 
mindinkább megvédeni magukat a bevándorolni vágyó szegény, 
kizsákmányolt, s persze nagymértékben kultúrálatlan néptöme
gektől, elzárkózni végtelenül hedonisztikus egoizmusukban?

Ez minden bizonnyal újabbnál újabb természeti s egyéb ka
tasztrófák okozója lesz.

Tudjuk: az energia nem vész el, s ha az egyik helyről elszi- 
polyozzuk, és ott hiány lép fel, a Harmónia mérlegének nyelve 
vészesen, esetleg kataklizmikusan kileng.

Lesz-e harmadik világháború?
Szerintem máris van, a gazdagok háborúja a szegények ellen.
De lehet, hogy lesz egy negyedik is.

111



NEO LEX A JÖVŐBEN

Itt, hajnali harangzúgásban, a januári eső melegében.
Állunk, illetve ülünk, megalázottan, semmisen, végtelenül 

picinyen.
1984 elmúlt, de kivetítéseink folytatódnak. Huxley simára 

borotvált arccal félmosolyra húzta a száját. Az álmodó elpusz
tult bennünk, s gépek hangzavarában alszunk, berezonál a kompi 
hűtője. Átjáróink a párhuzamos univerzumokba közjóvá tétettek, 
s amikor valami a közjava lesz, tudjuk, milyen irányt vesz sorsá
nak útja. A démosz ismét Barrabást könyörgi le a keresztről.

A halhatatlanság mindenkinek felkínáltatott az Intergalaktikus 
tanács Azazel fejedelmének parancsszava értelmében. A pókfa
jok csak kinagyítva érdekesek, és a valóságainktól megfosztva 
álmodnak bennünket már a kihalófélben levő termeszhangyák.

Egy aborigin bennszülött felügyeli mozgásukat, míg a Föld 
felé tárt karjain az Orion (Fiastyúk, a hét nővér, vagyis a Plejádok) 
s az Alcyone (a lyuk, ahol a hideg beszökik a világba) fénye ra
gyog. S lehet, hogy a felénk még félénken, de egyre bátrabban 
kinyúló hengerszerű fotonöv a napviharok földi terében, melyet 
előzőleg megbomlasztottunk, ionoszféráját gonoszságunkkal 
perforálva s tönkretéve, felébreszti az utolsó trombitaszóra vá
rók egyharmadát, akik szellemi lényük tudatában már nem tár
ják ölelő bűbájosságra karjaikat. A mágia fegyvertára a kukázók 
karmikus hordalékaként elenyészik a technokrácia halálosztói, 
szárnyas-fejvadászi (blade runner-i) világában.

Az önéletre támadt gépek, az Istentől lopott tűz önfényében, 
az utolsó kísértés nyomán túlnőnek rajtunk, majd mutálni kez
denek. Szemrebbenés nélkül látjuk kibontakozó álmaink riasztó 
valóságát, s lenyeljük, mint egy békacombot. Génmanipulált pat
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kányok antropomorf köntösben ugatnak a Holdra. Terméketlen 
táptalajon sakálok kapkodják az Anyag vérvörös cseppeit, me
lyek élettelenek, mint a Hold hűs húsa.

Itthagyott hordalékaként a hátunk mögötti aeonoknak, pillan
tunk anakron pislogással a talán-még-misztériumot-rejtő Égre.

Biorezonanciás csodamasináink a O-energiapont fényé
ben elhagyott vaskacatként idézik az elmúlt kor gyermekeinek 
hitét, s a törzsi, majd kollektív tudatból néhol az in-dividuum 
lépcsőfokát kihagyva kozmikussá tágult horizontok diabolikus 
pszeudomennyországainak őrülete kínoz halálra.

A hatodik faj utolsó mohikánjai valahol köztünk vannak még, 
csak nehéz felismerni őket Gandalftalan ruházatukban, mellyel 
felmossák az ember-gép kimérák szennyét.

Részegség, önelvesztés, káosz, félelem és reszketés lesz úrrá 
az androidokon, akik a szintetikus-szövet-biznisz kevésbé előtér
be került éllovasai.

A halál fehér lovon jár, az éhínség, dögvész és háború nyom
dokain, szent megváltójaként a lelkűket nem-eladott még-halan- 
dóknak.

A már-szörnyek kiáltozni kezdenek: „Meeg akaruuuunk 
haaalni!”

De nem jön értük sem a halál, sem semmilyen enyhülés, fekély 
sújtotta testüket egy felelőtlen gondolatmenet hatására már nem 
tudják elhagyni, s az örökkévalóság rendelkezésére bocsátani.

Megbélyegzett csonkok hívják hörgésükkel az értük el-nem- 
jövő Megváltót.

A legutolsó álmodó még létezik valahol, valamely ausztráliai 
termeszbolyban. Hangyák, méhek, elefántok és lovak, delfinek 
és oroszlánok már csak a génbankban találhatók különben, lehet
séges válaszként egy soha-fel-nem vetett kérdésre.

Keresztelő Szent János ismét Illés x-edik reinkarnációjaként 
determinálja magát, felkeni a cyber-kor-Jézusát. A kiborghorda 
felnyüszít, s a végleg-elpusztult-Európa sárga-hadai visszafoglal
ják őshazájukat, amíg az atlantiszi leszármazottak hatalmas, koc
ka formájú (így könnyebb transzportálni) görögdinnyéket értéke
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sítenek a betonizálódott piacon, újrakérve a történelem szukáit, 
még egy gondolati párzás mítoszmegszállott várományosaiként. 
A vörös khmerek csapatai Berettáikkal irányítják a szinti-szert- 
használt, önmagukat visszasüllyesztett, gettókban rejtőzködő 
gimnazista egy-én-tömegeket. Parancsszóra járja be a halál
osztó légió báránybőrbe bújtatva a már amúgy is halálgyárakká 
alakult kórházakat, hátha még él valaki, aki nemet mondott a 
transzplantnak. Chiptelenítik a holttesteket, az újrafelhasználható- 
ság jelszavával, az amúgy is tetszhalott még-élők jövőjének meg
bélyegzése céljával. Az időmasinák még nem mondták fel a szol
gálatot, a Gépnarancs házi olvasmánnyá tétetve kiájult helyéből. A 
tévmagyarázatok rég meghülyítették az olvasni-még-tudókat.

A technokrácia kihívásának eleget téve, az államnak álcázott 
beltigy végleg megmutatja igazi arcát, szenderegve falja a hal
hatatlanok testeit. Szemerkélő esőben, harangzúgással terhesen 
ácsorgunk a kötelező kétpercnyi gyűlölet valóságában.

A gyermeknemzési minisztérium már nem bocsát ki több en
gedélyt, a sáskák fölzabáltak minden létező életteret.

Ezek vagyunk.
Igézettel terhelve.
ígérettel terhesen vetjük szemeink a talán-még-titkot-rejtő ég

boltra.
Valaki a Zenét keresi, elvakultan, amelyet nem-digitális rep

rodukcióban szeretne visszahallani, azaz egy tapsolással kísért 
altatót szeretne anyja ajkáról, egy fertőzetlen emberi engramot, 
melynek előhívhatóságát megkérdőjelezi, illetve letiltja minden 
gép-rendszergazda.

A jelenben valami bosnyák házat épített egy piramis tetején, 
ősillír őshazájában.

Dinaroid vigasz, beledobta a gödörbe karikagyűrűjét és arany
láncát, lényének megfellebbezhetetlen velejáróit, ősenergiájának 
hordozóit, önmagának egy részét, lelkének csillanását, hogy az 
alap örök legyen, mint a Száva.

Előkerült az alap számára kiásott földből egy kristálykopo
nya, melyet később a holografikus téridő űr-korszakában aktivált 
a következő embergeneráció egyik szupergépe.
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Mindenből kietlen hangzavar lett.
Egyetlen mondatforgács visszhangzik még a teljes üresség 

előttről bennem, a nyolc kua szerzője, Ven király lát át az idők 
vasfüggönyén: „Az igaz ember ősi korok üzenetét (64 hexagram) 
fürkészi, hogy lefordítsa saját korának nyelvére”, s: „megújít
ja  fegyvereit, miközben nem a fegyverek használatára gondol, 
hogy felkészítse magát a még-nem-láthatóra” .

Mindez akkor hangzott el, amikor a meleg januári esőben 
még nem hívta misére a nyájat a Munkás Jézus sárgödöri templo
mának harangja a szürke hajnalhasadás előtt, valami nagy-nagy 
szorongás előfutáraként érkező, a millennium-utáni előkészüle
tek neomózesi kísértésében.
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ÉLI! KESERŰ EZ A KENYÉR!

Nem szeretem a magányos, keserű, kiábrándult, a pluto- és 
technokráciára ébredéseimet, semazálmokban-hinni-nem-tudást, 
az álmodni-nem-tudást. (A teremtő istenálmot előregyártott, dik
tált klisék irtották ki.) A mezők liliomainak jólétét, „gazdagsá
gát”, bölcsességét, melyekkel Salamon legnagyobb kincse sem 
vetekedhet, felváltotta az álomtalanság s az a kisajátító gondol
kodás és elgépiesedett állatfarm-mentalitás, lélektelenség, amely 
megpróbálja megsemmisíteni bennünk azt, amit a hagyomány a 
bennünk élő Látónak nevez.

Szólítom kedves olvasóimat, ha egyáltalán léteznek, ha még 
lesznek az általam megcélzott, talán nem is oly távoli jövőben, 
hogy ne fogadjanak el szintetikus szöveteket, sem agyakat. Úgy 
érzem, mindaz, amit valaha emberinek véltünk, az értékren
dünk, a természeti mágia, megvalósítás, mellyel eredetünknél 
fogva rendelkezünk, a teremtő képességünk eljuttatott bennün
ket egy olyan pontra, ahonnan már nincs visszaút, s az apoka
liptikus korunk globális alaptermékeként létező, földre született, 
anyagba mártózott szellemlényeink csodája végveszélybe került. 
A hit általi önmegváltás zavaros eszmék tömkelegébe vegyült, 
olyan helyre, ahonnan személyes, szubjektív világomban nem 
látom a kiutat. A kollektív őrületek és néphülyítések kreátorai, 
megakonszernek mezeiben s az általuk uralt világban nemzetkö
zi szintűvé emelték, trónjára állították a fogyasztói elidegenítés 
művészetének fenevadját is.

Miután megvásároltam Salvador Dali Egy zseni naplója című 
müvét, ,józan” és igen szubjektív paraszti elmémmel-tudatom- 
mal így láttam a világot:
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A haloványan pislákoló lélekfények az immár szorongatóan 
fenyegető világégés tragédiájában a még-sikerülő nevetés, szel
lemesség álcájában bújnak meg közöttünk.

Minden éra, világkorszak, birodalom végét általában a de
kadencia s egy-egy kataklizmikus eseménysor, folyamat jelzi, 
ahogyan az emberiség ismét fagyhalálából ébred, úgy, olymód 
válik az ellenerők szorítása is egyre fejvesztettebbé. Egy lánc
reakciószerűséget vélek felfedezni, mindinkább abban a hitben 
erősödve, hogy az egymást ciklikusan váltó-követő világkor
szakok végét jelző és a megfelelő ellenreakciót kiváltó sötétség, 
a beborulás egyre csak erősödni fog, hiperbolikusán gyorsuló 
kontinuumban, s hogy a feltételezhető új embergeneráció magja 
ebben a térben kel életre, s a már csíraként létező, a konkoly közé 
szórt maroknyi búza csírája gyanánt, a világméretű felmelegedés 
tűzforró sivatagában, majd a távolabbi talán-jövő stabilizálódott 
klimatikus terében cseperedik fel a mikrodeuszi és makrodeuszi 
tudatosságában, majd beleolvad a kozmikus tudatba, mikorra is 
feleslegessé válik az anyagi létezés, amikor az individuális tuda
tok összegződése (paradoxon, nem?) révén az új tudatsíkok az 
egész emberiséget alkalmassá teszik az elanyagtalanodásra, az 
új létmezőre történő továbbvándorlásra. Mivel az általunk -  a 
kiváltságtalan, széles néptömegek által -  ismert, ez ideig ismert
megismerhető fizika törvényeinek bizonyíthatósága megkérdője
leződött, a hitté és vallássá az elmúlt korban előlépett Tudomány 
prófétái csődöt mondtak, s kénytelenek beismerni a tényt, hogy 
az Univerzum vagy Omniverzum, az önmagában létező Egész 
egyik vetülete nem más, mint az önmagát állandó jelleggel újra
teremtő, újjászülő, élő, szerves mágia (megvalósulás), amelyre 
a -  kisebb, európaibb léptékekben gondolkodva -  művészek s 
más „kiválasztottak” képesek ráhangolódni, illetve az először
létező (elsőszülött) teremtéshatalommal élni, majd a varázslatot, 
ön-belevarázsolódást akaratlagosan, illetve természetszerűleg 
beszüntetni. Ez lenne, ugye, a megpihenés a „hetedik napon”. 
Ahogyan mi álmodjuk önmagunk álmait, s végső soron önma
gunkat is, úgy s olyan irányban fejleszti, illetve bontja le a po
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laritás törvényének szellemében a hurrikán, a Szamszara Nir- 
vána-szíve, statikus, mozdulatlan középpontja, a neutron, mely 
körül minden más kering. Mivel meggyőződése válogatja, hogy 
az objektív valóságból, a nullpont határtalan energiájából melyik 
irányba mozdulunk/mozdítjuk önmagunkat, s a hit megléte vagy 
nemléte, hogy vajon „kiválasztottak” vagyunk-e, s hogy mivé 
formáljuk-teremtjük önmagunk; Hogy az őskáoszból-keletkezés, 
illetve egyszemélyes Isten hívei vagyunk-e, vagy esetleg abban 
hiszünk, hogy az Isten kezdetben egy Elv (Isten -  Os-tény) volt, s 
személyessé vált a sok feléje áramló személyes energia hatására, 
illetve abban, hogy eleve emberformájú, vagy egy olyan lény, 
aki a fűszáltól kezdve a termeszhangyán keresztül az elefántig, 
emberszabású majmokig s az öntudatra ébredt álom-önmagáig 
szubuniverzumokban és fölöttes univerzumokban, tehát minden 
elképzelhető és elképzelhetetlen szinten, létsíkon jelen levő, azaz 
ubikvitózus -  az csupán szubjektív meglátás és az egyéni meg
váltás lehetőségének kérdése.

Az információ korában, mely a racionalizmusban és 
enciklopédizmusban gyökerező egyoldalúan túlértéklődött „ész
szerű gondolkodást” s a déscatres-i cogito ergo sum ellenpontját 
is életre hívta, logikusnak tartanám, ha az eljövendő század vagy 
kor a „Nő” százada lenne, az inkább-intuitív princípiumé. Nem 
tartanám azt sem kizártnak, ha ideiglenesen visszaállna az ún. 
matriarchátus, ha nem lennék megrögzött férfi-gyermek.

Talán lassan (vagy gyorsan?) megérik az idő arra, hogy a 
mérleg nyelve megállapodjon egy neutrális holtponton, melyben 
nem kizárólag lehetőségként van jelen a mikrokozmikus létezés 
a makrokozmikus léttel összehangolva.

A kérdés: mi történik s történhet-e még valami a mostani lét
síkunkon, ha ez egyszer megesik.

Önmagamat felnövetlen, idiotikus, keresztény gondolkodni- 
próbálóként aposztrofálva intézem önhöz, kedves Olvasó, a kér
dést, vajon mi lesz akkor, vajon lesz-e még a „mi” világunk ak
kor még?
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Vagy pedig az elemek ropogva felbomlanak, elégnek, s a Föld 
és minden rajta levő is elég, és az egek és a föld is elmúlnak?

Cserébe vajon kapunk-e „új földet s új egeket, melyekben 
igazság lakozik”?
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FERÓ, TÖRZSI NEMTELEN

A költőket, akik a törzs teljes szóbeli hagyományát kötelesek 
ismerni, s minden elődjük mondókáját-énekét fejben tartani, az 
Elefántcsontparton a baobab, azaz majomkenyérfa kivájt törzsé
be temetik. Nem lenne jó ugyanis, ha a költőket a föld alá temet
nék, nem tenne jót sem a földnek, a termésnek, sem az égnek...
-  mondja F. bácsi.

Az elefántok a száraz időszak ínséges napjaiban ormányuk
kal, agyaraikkal víz, nedves tápanyag után kutatva, kivájják a 
világ legnagyobb, leghosszabb életű fáinak törzsét.

A majomkenyérfáról érdemes tudni még azt is, hogy „gyöke
rei” az égből erednek, s „lombja” a föld alól bújik ki. A transzcen
dens ember analógiája ez, s valójában minden ember igazi szár
mazását példázza. Ha életünk egy Fa, az az égben gyökerezik.

Két nemtelen lény, állunk a Fényben.
Te kortalan vagy, én pedig az aggastyán semlegesség, szőke 

roma csávónak álcázva.
Pecséttel homlokunkon, a Káin-ember pecsétjével időzünk 

a szemernyi, pillanatnyi örökkévalóban. Szentek sem vagyunk, 
csak állhatatlan emberek. Ideig-óráig felöltjük istentestvéreink 
mosolyát s haragját, a tegnap elnyűtt gönceiként felvesszük a pá
ratlan napokon történő üzemanyagosztásból származó virtuális 
pénzt. A robotika törvényeit megszegjük, s a szellemes kékben 
tovaröppenünk. Tegnap aranysárga voltam, ma kék, s egyszer 
talán még fehér is lehetek, ha ma feketébe öltözöm. Kitekintést 
nyerhetünk-e kicsiny levelibéka-fészkünkből a bordó s hamu
szürke tömbökre? Másmilyenek vagyunk-e mi, akik az életet 
nagykanállal falva maradunk álomfalóknak?
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Szerelmetes lányaink magukra csavarják az öncélú költészet 
rongygubancait, s száraz fenyőtobozokat gyűjtenek az elaggott 
városkák mindent-fordítva-csináló szememeredt, gonosz kispol
gárai ellen. Hogy meg tudjuk lángocskájuknál ülni egy istállóban 
született Gyermek méltó emlékezetének ünnepét.

A fagyban Párizst idézzük, nem a mostanit, sem a háborúst, 
hanem egy rég-valaha volt piciny falucskát a Szajna-parton.

A materializmus kardjai, kútjai s ingái üresen kongva-cseng- 
ve kandallólelkeink felett értesítenek a nagytestvérek kultuszai
nak használhatatlanságáról, amíg „kevésbé” fáj a személytelen 
történelem és a kötelező kétpercnyi gyűlölet.

F. bácsi kedvesen mosolyog, s gyönyörű, ihletett aláírást pro
dukál egy személyesen, nagy odaadással készített borítóbelsőre, s 
a szentek furcsa lángja csap ki belőle, amíg személyességet köve
telve néz szét gyorsröptű tekintetével közöttünk, akik őseinknek 
csak véglénnyé formált lecsapódásai vagyunk. Van benne valami 
egyszerre emberi és egyszerre magasztos isteni, ami manapság 
ritka, de nemcsak ez oknál fogva értékes. Van benne valami ab
ból a zenei, a nem-a-pénz-és-ember-sem-Istenem mélyvilági lá
tásból, ami csak az Afrikát megjártakból sugárzik. Könnyekké 
válnak kezében a könyvek, s a mosolya szinte idegenül valódi.

Vagy udvariasságból mosolyog csak? Ezt nem hinném egy 
oly mindenki-én-vagyok-jófejről, mint amilyen ő.

Meddig tarthat a hegemonisztikus pénzuralom? Nem tudom. 
Talán csak annyit erről a szomorúságról, hogy a zene, a kávé és 
a dohány, valamint az evés melletti egyetlen örömemet, a hőt a 
szobámból anyám nap mint nap a spórolni kell jelszóval lopja ki, 
s ágál, berzenkedik, mint egy, a gólya által tévedésből az északi 
hemiszféra fagyos medencéjébe csöppentett csecsemő. Kupor
gok hát, gömbölyödök, mint a macska, s megpróbálom önma
gam a brahmani mindent-termő varázsfa gyümölcsével telerakni, 
s betakarni, betakarítani a lélekmuzsikát.

Az emberek már rég meghaltak, amikor az őrült Nietzsche 
ki merte mondani az eget rengető megállapítást, miszerint Isten 
halott. Később, békésen utazva a buszon a XI. ker.-ben, a követ
kező graffitire lettem figyelmes: Nietzsche halott! Isten.
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Ha az ős-tény halott lenne, mi sem léteznénk. Sajnos, az em
ber lelke a halott.

Szemtelenül hadonászva a bankókkal igyekszem a kisebb 
címletűeket is gigászi pózzal szórni. Botrányos volt, hogy a vá
ros mily picinynek tűnt a lábujjamhoz képest, s vice versa.

Botrányos, hogy mily szürkék s beskatulyázottak a magukat 
polgároknak nevezni-merők.

Botrányos, világbotrányos, hogy milyen mértékben nem ér
tettek, s hogy mily mértékben értettek szüntelenül félre, s hogy 
mennyire nem tudunk egymás nyelvén, amióta „ezer darabra” 
tört, ami valaha egy volt.

S botrányos, hogy milyen bálványokat imádtak.
Ha Jézus nem jön el, akkor az Atya már rég a fejükre öntötte 

volna bilijeiket.
Biciklim suhant a téli éj szakában, rohanva a halhatatlanság felé, 

halandó létemre jegyeztettem magam a Mennyországtoursnál.
A Tankcsapda húzósán s forrón dübörgött fejemben.
Gyönyörű volt a csapat zenéje, s tagjai egy szemvillanásra 

halhatatlanok.
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KUTYÁK A KERTVÁROSBAN -  
BLÖKI

A Blöki ír szetter. Néha borzasztóan utálom a dögöt.
Madarász, aki imád a Palicsban lubickolni.
Most ötvenöt-hatvan éves, emberi években számolva.
Ádáz. Babitsi Ádáz. Melankolikus képpel heverészik anyám 

szobájában, mint egy lord, a saját ágyán, az én gyermekkori 
ágyamon. Szép, zöld bársonnyal bevont ágyon.

Kiharcolta.
Hogyan kerülhetett sor erre? Előbb, előző lakhelyünkön, ku

tyaházat építettünk neki. Egy istenért sem akart benne maradni, s 
oly szomorúan könyörgött csillogó, barna szemével, hogy meg
sajnáltuk. És egy másik kutyaólat építettünk neki. A tágas kert 
egynegyedét bitorolhatta.

Keserves képeket vágott, amikor bezártuk oda, mint a kölyök, 
akinek elvették a játékát.

Amikor visszaköltöztünk a kertvárosba, a tágas fáskamrában 
kapott hálóhelyet. Használt szőnyegek között meleg fészkeket 
barkácsoltunk neki, szalmazsákos szeretettel vontuk be. De sem
mi. Amíg a cudar hidegekben a tűzifát, a mázsás rönköket hord
tam és aprítottam a nagybaltával, oly szemrehányóan tekingetett 
rám, ránk, hogy majd beleszakadt a szívünk. Az ismét csak tágas 
kertben vigalmára annyit futkározhatott, amennyit csak akart, 
ugathatott nyári naplementékkor a görkoris fiatalokra, a részegen 
hazatántorgó környékbeliekre, a dzsipekre meg a postásra, de ez 
sem volt neki elég.

Csak a határban érezte igazán jó magát, ahol kedvére szágul
dozhatott az akkor még meglevő autónkkal versenyt futva, nyu- 
lat kergetve a madárfüttyös réteken, rémes sebességgel röppenve 
a fácánok után.
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Amikor meghallotta az autó feléje táruló ajtajának zaját, po- 
fázmánya kivirult, a dög mosolyogni tudott, nevetett, a fejét ki
dugta a száguldó kocsi háromnegyednyire nyitott ablakán, s lógó 
nyelvvel, mindent-fel forgató ösztönnel ki akart ugrani. Eleinte 
erőnek erejével kellett visszafogni, hogy ki ne másszon a robogó 
járgányból.

Télvíz idején elvándorolt egy csoport kóbor ebbel -  ez több
ször is előfordult! - ,  egyszer bezárták egy disznóólba, ahonnan 
két hónap múltán szabadult isteni csoda s jótevőink leleményes
sége/leleményességünk folytán. Aztán egyszer ellopták, mi
közben ki volt kötve egy szórakozóhely előtt. Amíg a söntésnél 
beszélgettem, valaki eloldotta, s feltehetően hazavitte. Onnan is 
meglógott, s hazatalált.

Mindig hazatalál, oda, ahonnan azt a pár szemnyi pótolhatat
lan szeretetet kapja.

Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni, szabad vagyok, s 
végül úgyis az leszek: ez volt a szemébe írva.

Lassan, de biztosan beszivárgott a házba.
Ma már saját fotelje is van a bársonyhuzatú ágyán kívül, az 

előszobában.
Amíg a gerlicékre ugat, a darazsakat kapkodja, és lenyeli 

nyaranta, csak nézem. Már csak nézem lassan őszülő szakállát, 
nézem és csodálom azt a konok kitartást, amellyel vágyja azt a 
feltétlenül fontosat: szabadnak lenni!

Szabadnak a házban. Szabadnak a mezőn. Szabadnak a város
ban. Szabadnak az erdőben. Szabadnak az országban. Szabadnak 
a világban.

Szabadnak kívül. Szabadnak belül.
Egyszer megmérgezték, gyorsan ölő méreggel. Az állatorvos 

azt mondta, nincs remény, ezt semmiképpen nem élheti túl. For
ró, hosszú nyár volt, és a hőháztartására ható mérget evett meg. 
Úgy lihegett, mint egy szereleméhségében fölindult kamasz, a 
szíve négyszázat vert percenként, hörgött, alig jutott levegőhöz, 
szenvedett, mint Krisztus a keresztfán.
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Jöttek a harminccentis szögekkel, a kutyámmal a lelkem szö
gezték a keresztre.

Nem hittem, hogy egy kutyáért valaha is imádkozni fogok 
majd, mégis minden ismert s ismeretlen, ihletett imám elmond
tam érte, s az egyetlen élelemért, amit hajlandó volt elfogadni, 
a tejért ötpercenként szaladgáltam a sarki boltba. Hőháztartást 
szabályozó hawaii nőni gyógynövénykivonatot préseltem kap
szulákból bele, épp kéznél voltak, mert magam is ezt szedtem 
akkoriban.

Túlélte a mérgezést.
Több éve van egy ellenfele a szomszédban, egy fekete, vé

rengző keverék. Amelyik egyszer az utcén megtámadta.
Ha elfut, tudom, hogy az elé a bizonyos kerítés elé megy, 

hogy vérmesen összevesse erejét -  még ha csak hangerejét is -  
az ellenfelével. Mert Blöki nem felejt.

Ma végre összetalálkoztak a nyílt téren. Hiába füttyögtem, és 
kiáltottam rá szelíd kutyámra, ezúttal még inkább leállíthatatlan- 
ná vált.

Három éve várt erre az ütközetre.
A fekete, sátánszerű eb hátulról támadt.
Blöki másodpercek alatt szétpofozta gigászi indulatában, s 

amikor a befejezésre keríthetett volna sort -  ott hagyta.
Ott hagyta megalázottan, mint egy darab trágyát.
Mint egy darab értéktelen, élettelen sarat. Mint egy rakás ürü

léket.
Továbbmentünk, a nagyáruház felé. Itt már harci láncosebeket 

sétáltató, arany láncos, melegítés emberkékkel kerültünk szembe, 
kis termetű staffordokkal és pitbullokkal villogtak.

Jobbnak tartottam Blökit füttyszóval elcsábítani egy mellék
utcába. De csak azért, mert lihegett a sok futkározástól.

Ma már ősz a szakálla, mint az Öreg Istené.
Ritkán fut nőstények után.
A darazsak után is ritkán kap.
És csak néz.
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Nézi az emberek hűtlen és gyalázatos szemét.
Nézi mindazt a mocskot, amit az emberek szája elrejt.
Néz bennünket, ahogyan az anyák a háborútól dúlt földre kül

dött kicsinyeiket.
Néz, valami távolba vesző mézzel, valami eszement édes-bús 

derűvel és reménnyel, a gyermekek szemébe. Ok meg visszanéz
nek rá.
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LIFKA, 1984 -  
KISISKOLA A HATÁRON

Akkoriban csak hétvégékre látogattunk el a mamával, míg 
„Konan birtokán karatebilderezett a nenám”. A Lifkában mentek 
a bunyós filmek. Telitalálat volt minden film, és minden film a 
fapados szabadtériben kung-fu film volt.

Csodálatosak voltak.
A vörös maszk, A sárkány közbelép Bruce Lee-vel, Az egy 

harcos története és a többi. Egyetlen vágyam volt.
Olyan erősnek lenni, mint Bruce Lee.
Ég veled, Bruce Lee!
Már sosem leszek oly erős, mint Bruce Lee, lesántultam ta

valy. Pedig a támadást nem a Saolin-bábon, hanem a gyerekszo
bám tapétázott vasbetonfalán gyakoroltam, mivel Mile egyszer 
elhúzta a nótámat.

A fal kemény volt. Olyan lett az öklöm is, miután szétvertem 
a falat, mondták is utána, hogy nehéz kezem van.

A legjobb barátom Attis volt, ő a tizediken lakott a zseniális 
bátyjával, a csodálatos anyjával, Máriával, a csodálatos, zseni
ális költő apukájával, a csodálatos akváriumával s a csodálatos 
macskájával, Cimpivel, aki csakis friss vesét kajált, a csodálatos 
kanárikkal és papagájokkal, a rigókkal, a csodálatos lakberende
zéssel, a csodálatos Benjamin-fikuszokkal, a csodálatos családi, 
szabad légkörben, a csodálatos, háromszintes pütypürüttyös- 
tévés-játékával, a Diamond Quest-tel, a csodálatos Spectrum 
128-asával, a csodálatos elméjével, a csodálatos klikkereivel, 
a csodálatos porcelánklikkereivel, a csodálatos képecskéivel, a 
csodálatos erejével, a csodálatos vadságával, a csodálatos ma
tematika- és magyartudásával, nekem meg apa (mert évente 3x 
láttam) és anya (mert mindig dolgozott) híján maradt az Utca.
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Meg a mama főzőkanala.
De Jimi Hendrixet korán megszerettem.
Lent meg rendszeresen „kaptam”, mert magyar voltam, és 

mert szemtelen voltam, de főleg, mert harcias voltam, de legin
kább azért, mert mögöttem soha nem állt senki.

Gyorsan megtanultam, hogy ha ütök, úgy muszáj ütnöm, 
hogy azonnal kiüssem azt, akit megütök, mert szarakodni nem 
lehetett, megesett, hogy a gyöngébb, kövérebb fiúk kést hordtak 
a kabátjuk alatt, a nagyok meg a direktekkel mindig a könnyen 
vérző orrom pícézték ki.

Nem, én nem Bruce Lee akartam lenni. Bruce Lee utolér
hetetlen, monumentális képregényhős volt, Bruce Lee volt az 
Isten, Bruce Lee volt a non plus ultra, Bruce Lee volt minden, 
ami volt. Én csak győztes akartam lenni az utcai bunyóban, és 
az elveiteknek (mert mindig ők kezdték, és mindig többen vol
tak) a fülébe köpni: -  Te gané! -  Gyorsan leutánoztam a mestert, 
a lábam szinte mindig magasra emelve fordultam, arcán telibe 
találva az ellenfelet, kirúgva a fogakat, nyolcévesen nyolcadi
kosokat szaggattam szét. Hererúgás, egyenes az arcba, még egy, 
egy magas rúgás jobb lábbal, egy ugrásból rúgás a hasba, szintén 
jobb lábbal, utána nagyon gyorsan még egy jobb direkt az arcba, 
lent voltak, de nagyon, akkor elkaptam, a hajuknál fogva fölrán
tottam a fejüket a vérző orrukkal a földről, a szemükbe néztem, 
és kimondtam, nagyon dühösen, vörös arccal: -  Te gané!!! és 
belevertem a fejüket a betonba vagy a földbe, fűbe. Szó szerint a 
fűbe haraptak. Nem vicc.

Néha még egy-két utólagos hasba rúgás is járt meg tökön 
rúgás, mintha focilabdára mennék, kétszer-háromszor is, ahogy 
hozta a vad düh. Nem csoda, hisz egész kicsin az ovi, majd az 
osztály legerősebbjével, Attissal „edzettem”, úgy csépeltük egy
mást, mint két gőzkombájn. Aki egyetlenegyszer is erősebb tudott 
volna lenni Attisnál, az én voltam, de nem ment. Amikor már a 
harmadik, illetve negyedik-ötödik lettem tornaórán a sorban, már 
késő volt, mert akkorra már ötödikesek lettünk, s csak a legprimi
tívebbekkel verekedtem, akiknek végképp nem tudtam tolerálni
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az aljas butaságát. A Fale, akinek harmadikban vertem ki három 
fogát egy nekifutásból lendített ököllel, nyolcadikban adta visz- 
sza. Ez jellemző volt rájuk, ez a legaljasabb szintű bosszúvágy. 
Tudtam, hogy simán kinyomhatom a pofáját, szétszabdalhatom, 
összetörhetem a csontját is, ha akarom, de nem, hagytam, hogy 
betörje az orrom, meg hogy az egész banda, az egész osztály, a 
nálam kétszer nagyobb fekete szemű és hajú szarháziak, akik 
mindannyian egyszerre uszították Falét, bekerítsenek, testükkel 
kordont képezve körém, ordibáljanak és ujjongjanak, addigra már 
bölcsebbnek éreztem magam, és kevésbé fájt, talán, a betört orr 
(az csak a kezdet volt) meg a többi, mint ha visszaütöttem vol
na. Volt azonban egy végtelenül békés, szelíd, nagy szerb fiú, a 
Dalibor, akit hetedikben én provokáltam ki: megfogott, felemelt a 
levegőbe, maga fölé, egy dzsudó-lendítéssel, és ledobott, de nem 
erővel, csak hagyott lehullani, mint az érett gyümölcsöt, egysze
rűen elengedett, s a suli előterének, tágas halijának csiszolt kövű 
padlóján akkorát koppantam, mint Newton fején az alma.

Utána megkérdeztem tőle -  miközben minden porcikám szin
te atomjaira zúzva, olyat sosem éreztem addig - ,  hogyan csinálta 
rajzórára azt a csodaszép elefántszobrocskát mosószappanból, 
amit finoman a kezében tartott. Elmagyarázta nyugodtan, szé
pen, lassan, mosolyogva. Ekkor találkoztam másodszor azzal, 
amit szelíd erőnek hívunk.

Különben annyi különböztetett meg tőlük engem (korántsem 
vagyok biztos, hogy az osztálytársaimat is), hogy ők nekem nem 
szerbek voltak, hanem Mile, Sasa, Dorde, Drágán, Boban, Milán, 
Igor, Vlada, Zorán, Gorán, Pera és Srdan. Viszont én nekik csu
pán „Darma”, vagyis Ma-dar, egy névtelen és utálható magyar. 
No meg az, hogy ők mindig és mindenben összetartottak, mi meg 
mindig és mindenben szétfelé, ők loptak, szépen, kedvesen és 
csúnyán, erőszakosan is, talán valami török istennyila-befolyás, 
tudja a frász, annyit azonban tapasztaltam minden meglátogatott 
mondén üdülőhelyen, hogy az arab gyerekek a legvásottabbak, 
tudja az is, akit már, ne adj, isten, megköveztek pl. Egyiptomban, 
meg aki kéregetőnek próbált ott adni, tehát ők loptak, mi kevés
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bé, inkább egymás torkának ugrottunk, az idősebbek finoman 
betettek hátulról, na meg náluk a „buziság” büntetendő szégyen 
volt, nálunk egyesek szemében erény, és borzasztóan nyálasak 
és megalkuvók és tehetetlenek, önállótlanok voltunk, de mind
ez azóta lényegesen megváltozott, mindkét-, illetve tízfelől még 
rosszabb lett...

Az uszításos korszak elején Madaroni -  moroni (Magyarónok
-  degeneráltak), állt a középsuli tornatermének öltözőjében is a 
falfirka, meg az, hogy: Srbe na vrbe (a szerbeket fűzfákra), illetve 
Siptare u bare (a siptárokat, albánokat a mocsarakba), de ott még 
senki sem volt dühös, a liberális pedagógiaira jártam, s az első 
csihipuhi lehetősége és beszarásunk után tüstént együtt kezdtünk 
inni Danilóékkal, aki szépen elmagyarázta nekem szerbül, hogy 
ő még véletlenül sem Daníló, ahogyan a szerbek ejtik, hanem 
igenis Dánilo, ahogy a szinte teljesen azonos, majdnem-egyfor- 
mán beszélő montenegróiak mondják... (csak én érthettem ak
koriban is a nüansznyi különbséget, azaz azok a montenegróiak, 
szerbek, illetve horvátok, akik egymás mellett szorosan éltek, 
de a szerbek egészen máshogy gondolkodtak, mint a monteneg
róiak, míg összetartottak, közösen utálták a „náci”, katolikus 
horvátokat, a horvátok évszázadok óta saját államra vágytak, a 
szerbek a Kosovo-komplexusukkal küzdenek a mai napig, meg 
a Nagy-Szerbia-képzetekkel, ugyanúgy, ahogyan a magyarok a 
mocskos-Trianon-képzetekkel, senkinek sem jut eszébe előre 
nézni, a jövő felé, mert hogy, ugye, „múlt nélkül nincs jövő”, 
hogy csesszétek meg mindannyian a múltat, mert valószínű, 
hogy annak emlegetésével a jövőnk is még szarabb lesz, mint a 
múlt volt, jön a világkormány, de... mi, punkok együtt ittunk és 
zenéltünk a heavymetalosokkal és a metálosok a hippikkel meg 
a hippik a teddyboyokkal, a teddyboyok, azaz fáraók az alter
natívokkal, az alternatívok a skinsekkel, a skinsek a herbert’s- 
skinsekkel, a herbert’s-ek a focis ultrásokkal, a montenegróiak 
a magyarokkal, a temeriniek a debellácsiakkal, a debellácsiak 
a debeljacsaiakkal, a kikindai nagyszerbek a szlovákokkal, a 
vegyesházasságbeliek a horvátokkal és bunyevácokkal (szlovén
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nagyon kevés volt, mindig kiválóbbnak érezték magukat min
denkinél a hat tagköztársaságban, de ők is velünk tartottak), mert 
mindannyian Újvidék-Novi Sad (iP nikad)-Neoplanta-Neusatz 
és Vajdaság vonzáskörzetébe tartoztunk, amit eszünkbe se jutott 
Délvidéknek nevezni, s ahol a viszonylag liberális poszttitoizmus 
olyan pszeudomennyországot hozott létre, ami nagyon kevés he
lyen és nagyon-nagyon rövid ideig létezhet, s talán azért is, mert 
éreztük, hogy valami nagy-nagy sötét felleg, valami szörnyű 
vész közeleg, éreztük, hogy a nyárnak és egyáltalán mindennek, 
mindennek gyorsan vége lesz, az ember, ha van egy kis szimata, 
megérzi az ilyet, ha nem is figyel a tévéhíradóra, és... ki akartuk 
használni a ránk-maradt pár napfényes nappalt és csillagfényes 
éjszakát, csókolózni a Duna-parkban, a betyárstrandon, meztele
nül fürödni éjjel a Horgász-szigeten, elkapni az ezüst halacska- 
rajok csillogását a térdig érőre apadt Dunában a nappali szikrázó 
fényben és hőségben, látni akartuk a hamvas, kerekded, dús és a 
nyápic, de „szúrós” barna melleket, fogdosni a lányok frissen le
sült popóját, nyalakodni összebújva a fülledt lakásokban, a tizen
nyolc emeletes felhőkarcolóinkban, spray-vel firkálni a falakra, 
a szemünket kifesteni, mint Lex Luthor a Crampsben, behúzni 
alig-férfias kezeinket a széplányok forró combja közé, csókolni 
a világ legszebb és legbeképzeltebb mellét, fenekét, nyaldosni a 
lábujjaikat, beleharapni barackízű ajkaikba, hardcore-t hallgatni 
a negyvenfokokban éjjelente, és a strand homokján hemperegni, 
borral az ajkunkon.

Hallottál a helyről, ahol örökké nyár van? Nem. Hallottál a 
kalácshozó madárról? Nem. Hallottál a kívánságteljesítő fáról? 
Nem. Hallottál a Maja kilencvenkettes mellbőségéről? Nem. 
Mars innen az utcánkból, ha nem tudsz álmodni, mert kettétörlek, 
mint egy darab kenyeret, az anyámra esküszöm! -  szólt Miroslav 
Antic az egyik Balasevic-koncert intermezzójában, a szegény 
Mika, a Mokrin környékbeli roma Mika, aki úgy elitta az eszét 
a vége felé, hogy a halála után az ivócimborája is csak arra volt 
képes később, idősebb korára, hogy újságokból „ollózzon”. A 
kávéház, kocsma, mulató, diszkó, bulilakás, teaház, fiiveskert,
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ro s t é ly o s k e r t , borosvilla, borpince, szilvásszilvás, bortanya, sör
tanya, a temérdek sör és pálinka, a „beton” volt és maradt az 
egyetlen balkán igazság, ami minden négy-öt évtizedente kitörő 
háborút túlélt.

Mert az ellen könnyen rugdalózik, amíg féljózan, de részegen 
már nehezebb...
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MEDITERRÁN VILLON

Amíg ült bennem az elmúlás rettenete, mohón szívedhez fu
tottam, s szorítva ölelni kezdtem. Nem tudtam, hogy aki ide szü
letett, az szabadságra ítéltetett. De a túlélés sem egyszerű, s amíg 
álomzsákom kibontom, eléd szórva érett gyümölcsét, lobogva a 
hullámok hevével, te csak állsz, a valóságban, egyszerűen, töröt
ten, szenvtelenül, lenyűgöző magányosan.

Ifjúságod legjavát, te, kérlek, mindennap add nekem, olcsón, 
mint ahogyan a cigány hegedül. Sírni és elveszni belém járt a 
zene, míg az asztrálpostán megismertelek... Szertelen küldtem 
szerteszéjjel illatos harmatban hétszer fürösztött testem ondó- és 
vérgőzét, míg a dagadó hold fényében fel nem sejlett domború 
alakod, s hét halált megjárva a tökélybe nem vesztem én, s csak 
hogy látva lássanak, megérintettelek, mint Krisztust a szűz, mint 
anyját a gyermek, gazdagon áradó áldással. Alommézzel a sze
medben lested, s felsegítettél, ha tévedni mertem. Szívem har
móniájában alig-lágyan csendült fel dallamod, s oly vérengző és 
ártatlan voltál, mint az állatok. Ekkor -  s csakis ekkor -  éreztem 
szemed fényében fürdőző világodat, s túl kemény voltam, mint a 
forró szikla, mint a fémkristály, mint a bükk. Elégtem szenvedé
lyed máglyáján első együttlétünk alkalmával már. Kacér olajbo
gyók atomnyira zsugorodott lényemben, míg úsztam és úsztam 
és úsztam benned. A távolból is szerettelek. S az éjszaka a rozma
ringillatú, sós levegő párás burkában ébredő tejszín nedvű fák, a 
gyantától dús telihold szétfolyt a kéjben, mely számtalan veszély- 
lyel fenyegetett. Oly szelíd voltál, mint a zsenge levelek, s mint 
a gerlicék. Az ígérettel jöttél, s imámban megpróbáltam életre 
kelteni gyümölcsét. Olyan voltam, mint egy leszámolás. Lesz ál
lomás és felvezetés, míg az álomdagályban felvezető só marta
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lépcsőkön, melyeken meg-megállva merengtem gyermekkorom 
óta, s mint inas, kis inas szekáltam ezerszer tükrödet, hogy jaj, 
önmagam szebbnek lássam benned. Tétova várakozásaim össze
adva írtam hozzád égzengető, nagy hőskölteményt, hőshöz illő 
reményt csiholtam, melyben megint csak én és én és én, sebes 
folyású áramod nyugodt tested ölelésében kimerítve a szerelmi 
diadalban, s nagy, feszülő fűgehús ajkaim addig csókoltak s szo
pogattak, mígnem elfogytál, mint a medvecukor. Törökméz színű 
bőröd mindig pompásan csillogott, s gyermekből szinte fel sem 
cseperedve úgy világítottál, mint a halálos asszonyok.

Boszorkányviadalokban edződött pszichém sablontalanul ült 
az űrben, vizet fröcskölt, magára véve minden formát, s aztán, 
az út porától ittasan az egekig csapott a lángja. Egy ideig szem
rebbenés nélkül tűrtem a meleget s vártam. Nem fogant gyerme
künk, s kételkedtem abban, hogy vajon tisztább lettem-e. Most a 
palackpostába rakott emlékeim füzérét bontsd szét, és dönts el, 
vajon érdemes lett volna-e. Mily gőgös az ember, ha tarka bódulat 
veszi körül, s vajon álmodhatnék-e még újat, vagy csak maradjak 
meg a csendben? Ha bizalmam el nem cseréltem volna, mint egy 
vajda, megint tűnődhetnék azon, vajon szabad voltam-e.

De így újjászült a csontvázam.
A hit.
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NOVEMBER, DONNA

A galambdúcokba ilyenkor, november közeledtével beszökik 
a fagy, mint vasorrú bába, megtizedeli az állományt, s az elha
gyatott utcákon csak itt-ott kopog egy-egy tűsarok vagy olyan 
paraméter, melyre az emberfiának ilyenkor gondolni sem érde
mes, mert ugyan mivel is vendégelhetné meg viselőjét, mint ön
nön szomorúságával az elmúlt nyár kapcsán. S nem is gondol 
tisztes házasember ilyesmire, mivel a magzatok már növeksze
nek, szétrepesztik a vízburkot, s ordítani vágynak, előbújni az ad
dig rettegett hideg világosságba, a szülésztermek hideg fényének 
otthonosságot nélkülöző, bérelt természetei lenességébe, esetleg 
apáiktól is távol, akik réges-régen nyereségként, a lábuk közé 
tartott alsóneműjükbe várták őket „haza”.

Kiötlik a megtermett férfiemberek, hogy a söntéshez sem fárad
nak, mivel a csábos pincémők és a rossz borok már sokakat nyo
morba döntöttek, és semmi haszon abból, ha egy mámoros éjsza
ka nyomán elveszítik mindenüket: becsületüket, pénzecskéjüket, 
családjukat, mindazokat a magokat, melyeket gondosan s meleg 
szívvel áldást kérve rájuk, a világ végtelen mezsgyéjére szórtak.

Mindig léteztek olyanok, az emberiség több generációjában, 
akik ilyenkor felütve a szentkönyveket, önmagukat heves érzel
mekbe s újabbnál újabb háborúkba lovalták, semmibe véve a sze
retet törvényét, egy marék anyagi haszonért vagy saját jólétükért.

Az istenek között is háborúk folytak, Odin csatározott Jeho- 
vával, Allahhal pedig Jehova és Krisna, s minden nép mindenféle 
néppel, elfeledkezve arról az aranykori töredékről, melyet féltve 
kéne őriznünk nap mint nap.

A lusták s tévelygők alkoholgőzös mámorban kívánják meg a 
más hasznát, szolgáját, asszonyát, s ilyenkor az egyházak, ame
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lyek már réges-régóta százházak -  jobbik esetben -  csak átkot 
szórnak rájuk, mivel máshogy nem tudják szabályozni az asszo
ny i vagy férfiúi hűtlenséget.

A pápa meg piros Prada-cipőt hord.
Jómagunkkal, biztos már mindenkivel megtörtént, hogy bu

kott angyalokként megcselekedtük gondolatban más asszonyá
val a csalfaságot, s néha busás árat fizettünk érte.

S hogy ismét líraira fordítsuk a hangot: a novemberi fagyok 
jócskán megtépázzák a lelkeket, akik fűtött szobába, esetleg köny
vekbe bújva urbanizált európai világunkban várják, hogy túléljék, 
túlszenvedjék a felkészületlen családtalanokat, azokat, akik nem 
szoktak hozzá ezekhez a durva, emberpróbáló szelekhez.

Heveny szenvedők ők, akik fiatalságukat elfecsérelve egyet
len társ mellett sem tudtak kitartani, s megmondani maguknak az 
igazat: nézd meg, öregem, milyen sátánfajzat voltál, nem gon
doltál életed telére, s hogy esetleg magányban kell töltened idős 
napjaidat. És mennyire tudom sajnálni azokat a legjobb próbál
kozásaikat latba vető családosokat, akiknek önhibáján kívül szét
hullik a családjuk. Amikor a csontba mar a fagy.
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LA FONTAINE OKTÓBERBEN

Nyivákolás a hajnalban, október. E hó közepére a Nagy Gyü
mölcs még nem ért be, a vénasszonyok nyara hosszúra nyúlt. Erőt 
szokás ilyenkor gyűjteni a lelkekbe szállingózó Nagy Télre, erőt 
s kitartást a fűtött s fűtetlen kuckókban való meghúzódásra, a 
jeges esőkre, melyek úgyis mindenre, mindenkire rászakadnak, 
megdézsmálják a padlásokon a füstölt sonkát, szalonnát, s a stelá- 
zsikra bekészített baracklekvárt, kiszürcsölik a paradicsomlevet, a 
modern világnézet szerint megidézhetetlen, de mégis mindeddig 
ismétlődő fagyokban, melyek aztán az emberi lelkekben nyomot s 
esetleg csak gyomot hagyva távoznak majd talán, idejük múltán.

Mily szomorúvá válnak ilyenkor a száraz virágok, ikebanák a 
falakon, s mily líraivá „a régmúlt Nyár”.

Ily helyzetben a belső szobák árnyai közül kerülnek elő a jós- 
és álmoskönyvek, a tartli-csomagok, a cigánykártyák, a nyáron
-  akár csak gondolatban is -  begyűjtött hajfonatok, réges-régi 
pergamentekercsek, a boszorkánypraktikák színe-java, az emlék, 
hogy miként kötöttük kévébe az elmúlt, verőfényes napokat, s 
általában: A vörös postakocsi, az Asszonyságok díja, Az utolsó 
szivar az Arabs szürkénél, abból is a Zöld ász, s mindenféle krú- 
dys körmondatok.

A végképp olcsó olajfestménnyé laposodó nyár emlékei azon
ban még ott kísértenek a szívben, kinek hogyan, egyeseknél a 
szív alatt dédelgetve nőnek a kincsek, a leendő gyermekek, s 
türelmetlenül emésztik az asszonyokat, borzalmas, vasfogú le- 
viatánhoz hasonlóan, maró majdani vajúdásuk bizonyosságát 
vetítve előre.

A magukra maradottak, az önmaguknak valók ilyenkor elő
szeretettel böngészik a szimbólumszótárakat, s a ki mint vet, úgy
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arat kérlelhetetlen törvényét ismét megpróbálják semmisnek te
kinteni.

Az önmaguknak sorsot vetők s más javíthatatlanul fura szer
zetek különleges, nem napnyugati s nem mai kultúrák csemege
boltjai felett sündörögnek, esetleg hindusztáni vagy egyiptomi 
kultuszok romolhatatlanul napfényes szivárványrajzát tárják fel.

Ezek az önmaguknak kedveskedők télire -  mint La Fontaine 
meséjében -  hirtelen azon kapják magukat, hogy magukra ma
radtak. „Hol van az a nyááár -  csendül fülükbe a halhatatlan slá
ger - ,  hol a régi szerelem?” -  miközben szinte kéjesen pityered
nek el hallatán.

A testileg szépek világából kirekesztettek, a púposok, nyúlszá- 
júak, törpék is joggal hallgathatnák az ily dalokat, mert talán nem 
ismerhették meg ama testi szerelmi nyarakat. Ha nem tudnák, 
hogy lelkűk egy roppant nehéz sorsfeladatot vállalt, talán össze is 
törhetnének a teher alatt. Ilyenkor, őszidőben ők azt hiszik, hogy 
Jézusok, s hogy a Sátántól (*emberellenség, embergyűlölő) kísér
tetnek, aki azt sugallja: mondják azt a köveknek, hogy változza
nak vízzé, csenevész testeiknek, hogy daliás, fiatal szerzetekké.

Mások arra számítanak, hogy amit felépítenek, az megmarad, 
nem emészti fel sem hó, sem fagy, sem az idő vasfoga a kezük 
művét.

Ismét mások átugrálnak a szent kerítések és kerubok által őr
zött ideiglenes mennyországba, ahova aztán ismét-ismét vissza
vágynak, mint a fanatikus hasisszívók, míg észre nem veszik, 
hogy a mesterséges mennyország pár pillanata pokollá tette min
dennapjaikat.

Szentül-szentségtelenül hisznek abban, hogy jobb világ húzó
dik meg a mögött, amit mindennapi véres verejtékű munkájukkal 
meg tudnak teremteni. S menekülnek tovább, önmaguktól, attól, 
hogy egyszer majd tükörbe is kell nézniük, ahol bizony, egy ki- 
vénhedt, szinte mozgásképtelen s minden tekintetben életképte
len csontváz képét pillantják meg.

Ezek hát a legrosszabbak, mert menthetetlen életvágyuk s 
thanathoszuk közé szorulva őrlődnek, csak még egy lehelet nyár,
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s az önundor és a halálvágy között sajtolódva siratják valódi ön
magukat, akik lehettek volna.

Erőt gyűjteni hát nem is oly könnyű egy október közepi hajna
lon, de van, akinek sikerül becserkésznie egy-egy valódi erő-ál
latot, a sámánkultúrák ma már feltáruló hagyományában. Sámán 
azonban csakis erős akaratú, burokban született fénylény lehet, 
akit az évszakok változása a legkisebb kétségbe sem tud ejteni... 
Aki tudja, hogy a veszedelmes tél után mindig jön egy gyönyörű, 
de mégsem ugyanolyan nyár, mint amilyen az előző volt.
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KÉT FLIPPERÖCSI: 
NEKED NEM FÁJ, 
AMI NEKEM FÁJ NAGYON

Hogy határmüfaj, azt meg ne halljam, pedig határvidéken és 
határidőben cseperedtem fel, azaz cseperedtem volna, ha közbe 
nem jön az a sok nő.

Az éjjel a bisztróban (kevesen tudják, a bisztró, bistro tisztát je 
lent szerbül, bistre glave-tiszta, józan fejjel), a Flipperöcsi, Kupak 
úr, Kánya, a Basakutya és jómagam meg a Csillag ültünk. A világ 
balkanizációja még csak kezdődőben volt. Megjártuk még előtte 
felfelé az utunk a Xll.-ben, jócskán diócskán. -  Tedd a szívedre a 
kezed, neked nem fáj, ami nekem fáááj nagyon, te sohasem sze
rettél. .. Mindig csak úgy becéééztéél -  szólt Öcsi a hangszóróból, 
amíg megpróbáltam visszaráncigálniuuuh az elhűűlt fejem, még 
inkább, ahogy a retro-remix-változat cinkosan rám kacsingatott. 
Akadt két-három másik gádzsi is a dunaújvárosi Csillagon kívül, 
akiknek a nevére nem emlékszem, fedje a múlt homálya, csak azt 
tudom, hogy az egyik szőke volt, amúgy nem, talán Andi, a másik 
meg így nem, de amúgy igen, a harmadik meg... talán valahol 
lemorzsolódott. Épp lekoptam akkoriban az addigi albérletemről, 
és a Gyuricica is akart jönni, de nem, Ancsával nem lehetett bírni 
különben sem, és megpattantam, mert hát... ez egy jóféle éjszaká
nak ígérkezett, az ő társaságukat meg eltettem talonba.

A diócskát még délután megvettük a zöldségesnél, kis lepuki 
üzletke volt, akkoriban még voltak ilyenek, a rendszerváltás utá
ni csodálatos állapotok tranzíciós maradványa, és a néni igen
csak elcsodálkozott, hogy a bételdiókhoz vettük mi ászok az 
ászokat, a nutmeg-hez, azaz szerecsendiókhoz -  minden csoma
gocskában kettő volt -  járt akkoriban a kis reszelő, ez magában 
is nevetséges, az elit eltekoleszben, a Móricz körtér fölött utá
na szépen munkához láttunk, s a szobából öt-tíz percig csak a
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reszreszresz-nesz hallatszott. Épp a júliusi vöröslő naplemente 
után, a hársak illatától ittasan, muslincarajok mellett bámultam 
a huszonéves Csillag dzsekkesen varkocsba font piros haját, 155 
centis cukorka, nagy világos cicaszeme fény lett a félhomályban, 
a Miro-tetoválás lapockáján, a válla alatt úgyszint, csillogott a 
karamellesre barnult bőrén, és vaníliaillaatúúú volt mindenhol 
a művészettörténészünk. Ritka jó bőrök és cuccosok voltunk 
mindannyian, asszem a később lemorzsolódott barna is azért 
tűnt szökésnek, mert mi ritka vásottak voltunk. A szőke viszont 
azért tűnhetett nemszőkének, mert extrajói nézett ki, bepózoltam 
a buszon, a korláton a bicepszem korlátlanul duzzadt, szűk kék 
jeans, világított a szemem a hófehérfogú mosolyom fölött, rajtam 
az elektromoskék Londsdale póló, akkoriban még, 1992-ben a 
legtöbben azt sem tudták Pesten, mi fán terem az Everlast meg a 
Londsdale, citromsárga betűs felirat, mintha megszaladt volna a 
lecsóskanál a tervezőjénél is, csupa színpompás turbékos arapa
pagáj voltunk, én nemvok papagáj, mondtam, és akkorát röhög
tem, a szőke fűiébe beleszuszogtam, majdnem vágott egy hátast, 
és még a buszon elkezdett fogdosni, láttam is, hogy Csillag ide
ges, de kacsintottam rá, és azon nyomban vette a lapot, aminek 
eredménye tíz Amstel lett a szőke bukszájából, aki viszont nem is 
volt annyira szőke, amint később ki is derült, csak jókedvű.

Indulhat a csipet-csapat? Gumimacik, előőreee! -  adtam ki a 
parancsot, megrohanta mindenki a saját kis alufóliáját a XII. kér. 
hegyesebb részén, amely a reszeléket tartalmazta, és az akácmé
zünkből mindenki vehetett egy-egy kiskanállal, batya, hogy legyen 
mivel lenyelni a komiszságot. Kivártuk az előírt huszonöt-harminc 
percet, és beöntöttük az Amsteleket, fejenként kettőt-kettőt.

-N a , ezzel meglennénk-csettintettem elégedetten, s elindul
tunk hegynek fölfelé.

Amikor már majdnem ott voltunk a luxusvillában, gyönyörű erdő 
közepén, arra a madár meg a fogaskerekű sem járt, épp azt akartam 
mondani, hogy: na, ma a jóból nem ártott meg a sok, amikor hirte
len gyöngeséget éreztem a lábamban, mintha valami erdei tündérke 
kirántotta volna a lábam alól a szilárd talajt, és libbenő repülősző
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nyeg-körhintára cserélte volna le, összerándult a prosztatám, mint
ha ejakulálni készültem volna, elöntött vmi csodálatos bizsergés, 
nyalogattam a szájam körbe-körbe, és kértem a mézből. Te undok, 
mondta a szőke, de mintha azt mondta volna, hogy (angolul): doc, 
doc, doc, doc, doooooooc... amíg markolta a hajam, és a gyönyörű, 
kerek melleire ölelte a le-lecsukló fejem, fahéjillatuk volt, mmmmh, 
csöndesen lihegtem beléjük, mint valami kölyökkutya, belevesztem 
a hullámzó illatóceánba, a hónaljába nyomtam az orrom, és mond
tam, hogy oooolyaaan illlatoossss vaaaagy, belebóbiskolva, és el
folyva, ooolyaaann phuuuuuuhhhhhaaaaaaaa. Meg: -  Jóóóffééééllle 
flesssssssemmmm vannnnnn... Elkezdte még erősebben markolni 
a hajam, ami nekem, a nagyokosnak nagggggyyyooonnnnnn tet
szett, mondtam is neki, húúúzigááállijaaaahh, mire még inkább a két 
puha, tömött párna közé ragadott valami erő, és majdnem fuldokolni 
kezdhettem volna a csodás keblek között, Véééénnnnnuuuussszzz, 
mondtam, alighanem bika volt a horoszkópban, igazi nő, és mond
tam valamit, talán, h. iiigazi nőőő, mire belesimította buksi fejem 
a virágokba, és gyeeeertek tiiiiiiiiisss, mondtam, markolászva 
az ibolyákat, boglárkákat meg a pázsitot, rózsa szerencsére nem 
volt, és hhhhooolvvaaaaaagy, kérdeztem, mire a meleg, pihepuha 
kar felemelt, a hajamat markolászd mééég, mondtam, mire egy 
nagy cuppanósat nyomott az arcomra, kemény, vérbő ajkával, és a 
lóófarkad, annnyira kiiiráááály, mondtam, kirááááálynő, mondtam, 
mire kaptam még egy cuppanósat, s valamennyire feleszméltem. -  
Merre megyünk, vezér? -  kérdezte a mutatóujját a szájára akasztva, 
a kislányok mimikáját utánozva, dús, de cicás szemöldökét felhúz
va, rám meresztve égszínkék szemét, haláli volt a pici. Nyalogattam 
a szám, körbe-körbe, mint a rajzfilmekben, és bandzsítottam, meg 
forgattam a szemem, letöröltem a nyálam a kézfejemmel, húúú, de 
nyálas vagyok, mondtam, és: -  Hol vannak a többiek? -  kérdeztem.

-  Már rég továbbmentek -  hangzott a zseniális válasz.
-  Miiiiii?? Hogyhogy? -  kérdeztem, mint a vak, aki a sötét

ben tapogatózik.
-  Félórája markolászol itt, te szerencsétlen -  mondta - ,  és 

csúnyákat mondtál, de nem haragudtam meg, mert én is jókedvű 
vagyok... -  És szélesen elmosolyodott.
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-  Csönd, Mami -  sercintettem, és a sötétbe meresztettem a sze
mem meg a fülem... -  O tt... o tt... ott van valami... -  seppegtem.

-  Naná, hogy van! -  szólt a szőke. -  Ez, e! -  mutatta föl a 
gombákkal teli nejlonzacskót. Épphogy csak légyölő galóca nem 
volt benne.

-  Nahhááát-nohháttt-ttt -  mondtam, aztán talán valami nagy
előadást tartottam: -  Te vmi megbaszott cserkészlány vagy, vagy 
mi -  meresztgettem tovább a szemem - ,  a jampik röhögtek, hogy 
visszhangzott a sziget, nem? -  és úgy hegyeztem a fülem, hogy 
szégyen. -  De te, te ... o tt... ott van Valami! -  mondtam.

- A z  hát, kígyó a gatyádban -  csúfolódott a pisze orrával.
-  Vigyázz, belecsöpög az eső az orrodba! -  ugrattam. -  De te, 

o tt... ottt, ottt igazán van Vvvalami -  szóltam.
-  Na, gyere, te mélák buzi.
-  Ééééééééééén mellllááááákh buzi??? -  kérdtem felfortyan- 

va, mire ismét megzörrent a bokor. -  Vaazzzzzeg... o tt... ott biz
tos, hogy van, van Valami!

-  Gyere már, te degenerált... egész nap itt fogunk szobrozni, 
Álmos vezér? Megvársz a szobor előtt?!? Elvihetnél a Riviérá
ra Giuliával, alfa-Rómeó -  mondta - ,  hova bááámulsz máááár 
megint, Elek?... Mekkelek...

-  Mekk az apád... -  Aszittem, lekeverek neki egyet. -  Mi a 
fasz van veled? -  kérdeztem.

- A z  épphogy nem volt, de most már látom, hogy mekkora -  
feleselt.

-  Vigyázz, hogy el ne járjon a kezem -  mondtam de ott... 
ott megbaszottul van Valami! Egész biztos, hogy ott... ott van 
Valami! -  mondtam elfúló hangon, a szemem tágra meresztve, a 
szívem a torkomban vert.

-  Hááát, a Freddy Krüger, és lekaszabolja a haszontalan far
kadat... Durváskodunk, durváskodunk? -  mondta, míg meresz
tettem a szemem a megbaszott Gallyas Sötétbe.

-  De... de... de...
-  Na, gyere, picim, gyere ide a Mamihoz -  mondta, mire oda

fordultam hozzá, és összerogytam.
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- Most hívjam a mentőket, vagy szerezzek hordágyat? -  kér
dezte. -  Heellooo, Qubowski, itt a föld, ébreeesztőőőő, farkatlan 
ifjíisááág!

-  Mi a farkam... -  eszméltem.
-  Mami most elvisz, pisilni -  mondta.
-  Naaaaaa, az effenéééébe -  mondtam mérgesen, miközben 

megszorítottam a szíjamat, nagy bordó szíjam volt. -  Kézimunka
-  mondtam.

-  Tuti -  mondta - ,  mást nem is gondoltam! -  Mire dühösen 
a hátamra vágtam a zsákot, a kapucnist megszorítottam, mint 
Bruce Lee, a derekamon. -  Isten véled -  mondtam, és majdnem 
elindultam a sötétbe, amikor ismét megzörrent, bááá, a bokor.

-  Ooootttt, ott vaan Vaaalaaamiiiiiiiiü! -  mondtam elhűlve, 
mire ő fel kacagott.

-  Az háát, a szívzörejed. Na, én mentem -  mondta.
-  I-i-i-i-iiigeen, ments meg -  mondtam, és az oldalára szegőd

tem kifeszítve a mellem, sebesen lépkedve, tekintetem lesütve, 
amint elindult.

-  Van táskarádiód? -  kérdeztem, mikorra már vagy százöt
ven méterre eldzsaltunk, az út irányába. -  És különben is, hol 
vagyunk?

-  Hűha -  mondta - ,  asszed az ötvenes években élsz?! -  s rö
högésbe tört ki, fogta a hasát, kuncogott-vihogott. -  Kész be- 
szarás -  mondta. -  Képzeld, hogy van! -  És szinte fuldoklott a 
röhögéstől. Előhúzott egy tranzisztoros rádiót a hátizsákjából, és 
bekapcsolta.

Erre meg nekem esett le az állam.
-T e ... te... te egy tuti csajszi vagy -  mondtam - ,  és én még 

aszittem, hogy... hogy... szőke.
Természetesen tovább röhögött. -  Gyere, papagáj -  mondta - ,  

eszem a szöszi fejedet!
-  Innentől kezdve felvettük a papás-mamást -  szóltam.
-  Uff, te beszéltél -  mondta, mire tovább tátottam a szám.
-  Szenyád is van? -  kérdeztem, már azon se lepődtem volna 

meg, ha épp lett volna.
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-  Nana! -  mondta. -  Csak szépen... Amott a bolt, gyere már, 
szájtáti, pirított.

-  Huh, asszem erre mondják, hogy ako tu pocne pijan da sere, 
ja  cu da progutam prvi pút, ali drugi pút bicu ljut (ha elkezd itt 
részegen szarni, előszörre lenyelem, de másodszorra dühbe guru
lok) -  gondolkodtam hangosan, huh, milyen tripbe keveredtem, 
huuhh, miafaszeeeeeeeeeeeez?!? Adj egy tükröt-m ondtam , mire 
kihúzott egy kialegszebb-mocsadékot a zsákból, én meg elkezd
tem bámulni magam... Apürés istenit!!! -  kiáltottam fel, elhajít
va a tükröt. -  Miafaszeeeeez?!? -  kérdeztem szinte sírva-rimán- 
kodva. -  Miafaszeeez?!???... Tán valami nadragulyát etettetek 
velem, irigyek, mocsadékok, tán valami megbaszott bolondgom
bát etettetek velem, szarháziak?! -  kiáltoztam a kísértetalakokba 
rúgva. -Vigyééél innen -  hörögtem - ,  vigyééél innen azonnal, te 
ribanc!!! -  ordítottam, de ez még csak a kezdet volt ám ...

-  Huuüuuhh! Huuuöüüööuuuh! Valaki gyorsan kapcsolja fel 
a villanyokat! Ott valami mozog, ott, a bokrok között! -  sirán
koztam a bozót felé mutatva.

-  Itt csak te mozogsz -  süvöltötte a szőke, amíg a lábával 
agyonkulcsolt, mozogj még, picim, gyorsabban, gyorsabban, te 
nagy, szerb állat!

-  Huuüüüuuuuhhhhh, miafassszeeez -  bőgtem el magam, 
mire belemarkolt a hajamba:

-A zt, azt, azt, azt a nagy szerb pallosod, azt dugd mélyebbre!!!
-  sikította, és a körme éles volt, rángatott magán, mint egy isten
nő a dühödt tűzbikát, az éleeeeeetbőőőől sose elééééééééééééég, 
nyögtem, már alatta, lovagolt, mint egy izmos csődört, méééég, 
méééég, méééég ilyen amazonokat, hörögtem, sikított, méééééég 
ilyeneket, méééééééég ilyen kattttanássokkot, sápítoztam, 
méééééééééég, üvöltöttem.

Már épp lelohadtam volna, amikor a szájába vette, tüzes volt, 
mint a kemence, adj még egy kortyot, mondtam, a szilva felé bök
ve csípőből, színvak ucca, mondtam, erre a szájába vette az üveg 
nyakát is, benyakalt, teleszívta a pofazacskóját a tüzesvízzel, 
azannyát, teletöltötte a pofáját a Jagerrrel, és mind-mind belém
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öntötte, ahogy teli pofazacskóval megcsókolt, aszittem ő az Alién, 
és menten megdöglök, adda nyáálad is, mondtam bugyborékolva, 
volt bőségesen, telemézezett, asssztaaaa, mondtam, gyere, fogtam 
meg a két kezét, gyere csaaaak, mondtam reszelés hangon, míg 
letepertem, és vadul hintázva rajta ordítottam, hogy ááááááh, ez a 
menőőőőőő, ááááh, szoríts, te vadállat, szoooooríííts, még, még, 
te ribanc, méééééég! Az istennyila a combjaid között, te állat, 
mondtam, és akkora forrót fröcsköltem az arcára, hasára, szájára, 
lábára, hajára, hogy két kézzel húzta le magáról, és azt mondta da- 
da-da-da-dadogva: -  Én... én ... én ilyet még soha nem láttam...

-  Naná, hogy nem láttál -  mondtam kifulladva, erre röhög
ni kezdett, vihogott, kuncogott, kacarászott, amíg kente szét a 
forróságot a fenekén, már röhögtem én is, de... ott, ottt... a bo
korban valami sertyepertél -  röhögtem szét a belem -  a vállán, 
a nyakán, a hasán, a combján, az arcán, a homlokán, a koponyá
ján csupa nedv, a hajába túrt nevetve, hangosan kacagott, elé
gedetten és egyre elégedettebben, mmmhmmmmmmmmm, de 
jól megflirösztöttééél, mondta, mmhhmmmmm, ez kellett már 
régóta! -  nevetett, és én is nevettem, nevettünk jól szétbaszva, 
nevettünk egymáson és mindenen.

-  Te valami hippipuna vagy, vagy miadááákó, va fan kuuloo
-  vágtam a fejéhez.

-  Te meg egy balga hippi fasz -  mondta, és nevettünk.
-  Hé, hippi, nézz oda, divat az egyrészes fürdőruha -  mondtam.
-  Te flipperöcsi -  mondta, mire tovább röhögtünk.
-  Neked nem fáj, mmm, ami nekem fáj nagyon -  mondtam, 

mire magára rántott.
-  Bosszantó a szenyorita ^  mondtam a combjai közül.
És így múlt el a fiatalságom.
A hippik kezdők voltak.
Az ánizspálinkáról sem hallomásból tudtam, a tizennegyedik 

születésnapomtól fogva.
Bátya.
„Üzenj, ha leléptél, mer’ nemt’om, hol a h iba...”
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VIKTÓRIA, GLÓRIA

Karácsonytájt összedőlt a szemétdombom.
Mint ősi királyok szakállát olajozó apród, venyigével kezem

ben léptem ki a decemberi éjbe, lekezeltem az ördöggel, s csak 
nevettem magamon.

Összedőlt hát a szemétdombom, mint ahogy az az emberek 
legalább ötven százalékánál lenni szokott harmincas életévei tá
ján. S eszembe jutott utcácskánk kicsiny Temploma, de nem a 
házunk, s nem is azok a nagy, sarkított és szürkésen derengő épü
letek egyike, hanem R. atya, tengerkék szeme, a vatta a fülében, 
az, ahogyan a szemembe nézett, s csak ennyit mondott gondolat
ban feltett kérdésemre: Igen.

A nővére volt a házvezetőnője, aki mindig adott szentelt gyer
tyát, ahányszor csak hosszúra nyúlt adoleszcenciám során kérni 
mertem.

Mindháromszor.
Azonban: 2007 nyarán akkorát csapott a villám a templomto

ronyba, hogy majdnem összedőlt, s a vadiúj elektromos harang 
csődöt mondott. Remélem, a Jóisten megint úgy intézi majd a 
dolgát, hogy legalább ezt az egy harangot örökre kézzel kelljen 
huzigálni.
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LUCA-NAPI SZÉKFARAGÁS

Túl hideg volt ahhoz, hogy sírjanak, amikor fölébredtek.
Nem beszélték egymás anyanyelvét sem.
Idegen kultúrák közötti híd, furcsa körülmények összjátéká- 

ban. Egy bérelt lakásban éltek, ideiglenes menhely a szorongató 
idők acélmarkában.

Névtelen éjszakai telefonhívások közt... A milosevici éra már 
nagyban tartott.

Benzinízű hajnalok, „megfejt” pókergépek, fékevesztett min
dennapjaik borzalmas és gyönyörű, húsba maró valósága. A fiú 
hozta kevéske, naponta sebtében összekapart nyomorát, napról 
napra sátáni leleményességgel megszerzett kenyerét, mint egy 
marék huncutmód megszerzett rizst, mint vak, megbokrosodott 
táltos-őserőt, az élet vizét, a szegény bolondok boldogságát... a 
szeráf szárnycsapásait, a kerubok leheletét, a szabadok aranykori 
elmevillámlásaival, a szentek szavaival, behemót kocsisok ká
romkodásaival, az istenszeműek csodáit a szerelmesek hevével, 
a színültig töltött, kicsorduló korsók innivalóját, a szentség per
zselő tüzét.

Kiterítették bánatuk az asztalra, amelyen szeretkeztek is, nap
keltéig. A kocsisbor a mindent megemésztő gyomorban s a nyári 
hőség vérereikben. Szíjcsapások a felgyorsult idő dinamikájának 
bőrén. Csak fiatalságuk volt meg, a fekete, gyorsan érő nő for
rósága, megapoliszi, mondén büszkesége és harciassága, a szőke 
fiú korhely más- és aznaposságai.

Felszentelték a ma oltárán az ágyat, az asztalt, a szőnyeget, 
felszentelték a rántottákat, a kenyeret, a hagymát, felszentelték a 
pokrócokat, a kézzel írt levelezésüket gondosan őrizve szélfútta 
műanyag zsákokban.
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Nem volt semmijük, csak a rongyos, lepusztult-csupasz vá
rosi nap, a forró-forró nyár vermei, a lánynak a hazájából hozott, 
márkás cicomaszerei, kenyér és hagyma az asztalon meg a csil
lagpor a lelkűkben.

Később, az életidegen nagyváros forgatagában, ahova pár hó
nap múltán már el is költöztek, még kevesebb maradt.

A hütő sok kudarccal telve, s az előbb még forró szívek lassan 
hűlni kezdtek, mint a kézzel mosott ruhák a lavabóban. Megér
kezett az első tél is, a kollégiumi napok minduntalan rendszerhez 
szabott fásulása.

Kihajították őket az utcára, mert a szobában se nem-tanuló, 
sem kisállat -  az utcán melléjük szegődött, kicsapott kismacska, 
azon bolond bohém-szegények öröme, akik megosztották utolsó 
falatjaikat is vele -  nem tartózkodhatott.

Valamily bolondoknak kijáró csoda, gondviselés, azaz jóin
dulatú előrelátás során, vesztükre, pénzhez jutottak.

Majd a bérelt panel lakáskák szűkös otthontalansága, sorstalan 
kietlenség következett, és a cudar hidegek beköltöztek a falakon 
át az életükbe, a nagyváros mindent elemésztő hétköznapjai las
sacskán kiették az emberség s a foszló szerelem maradványait, a 
nyugalmat a lány szívéből és szeméből, a fiatalabb fiú szívéből 
meg a hűség gyertyaláng-melegét.

A lány már gazdag önmaguknak mindennemű luxust engedé
lyező szülei, hozzátartozói társaságában töltötte a fő ünnepeket, 
a karácsonyt s a húsvétot. A fiú húszas évei elején, mint minden 
fiatal, szemtelen volt és gyengénlátó.

Szépen kérte a Jóistent, de csúnyán élt.
A pénz térült-fordult, előtérbe mászott araszonként, vele a 

lehetséges karrierek sokasága, a dörzsölt figurákkal való egy- 
asztalnál-evés, a tapasztalt üzletemberek és végül a királyokkal 
vacsorázó rokonok világa feltárult, minden lehetőségével és fo
nákjával, hátulütőjével.

Lassan, fokonként vesztették el az emberi csoda-szabadságukat.
Lassan, de biztosan, egyenes arányban a világi gazdagodással.
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Régi tűz lángolt fel a fiú lelkében, nem hagyta nyugodni, sem 
éjjel, sem nappal.

Keresett valamit, valami már-rég-elvesztett, boldogságízü, 
gyémántszerű, papírkonfettis, egyszerű, kaviártalan, hagymasza- 
gú, kenyérízű, gyermekkori valamit, ami megfoghatatlan, nem
birtokolható és nem-kibontakoztatható.

Valamit, ami leírhatatlan, valamit, amiben még lélegzett az 
Elet. Azt az őserőt.

Azt az ivót, ahova tizenévesen be-betért, azokat a régi, ker
ti vécéket, a lótrágya szagát, a jácintok illatát, a rózsabokrokat, 
amelyekről jókedvében bőven szakajtóit, mert tudta: virágot lop
ni nem bűn.

Vallásos volt, s vesztére megjelent neki a Jóisten.
Ezt mondta a Górénak: Még mindig keresem Azt, azt a vala

mit, amit valakinek kevés beszédű szájáról nekem ígértél!
A Jóisten egy őszinte, szenvedélyes életű barát ajkáról vála

szolt. Jobb kezében egy ajándékcsomag, bal kezében egy köteg 
virgács. Melyiket akarod? -  kérdezte.

-  Azt, azt! -  mutatott az ajándékra a még mindig fiatal, korta
lan együgyűségében kétségbeesett fiú.

-  Jó -  mondta a Jóisten. -  De előbb a virgács.
Amikor a lány hazautazott, már egy alagsori szobában ver

gődve kereste azt a valamit. A baráti kegyből kapott szoba be
rendezése egy ágyból és egy mosdóból állt, s ő térdre rogyva 
gyakran és sűrűn feszíttetett keresztre benne, stigmáit takargatva 
takarítani járt egy gazdag színes bőrű családhoz, mert nem tudott 
választani a teljes elhagyatottság és a hamiskás csillogás között.

A János-hegy hatalmas havában mezítláb közlekedett a der
mesztő sarki éghajlatban, hatalmas pásztorebekkel birkózott fél
meztelenül, a kuvaszok és a rottweilerek, németjuhászok meg
megnyalták a talpát, szólította őket, s jöttek, elparancsolta őket, s 
mentek... Egy egészen másik világ kapujában állt, s élvezte ezt.

De a két világ csak ideiglenesen érhetett egybe, s így végleg 
vissza kellett térnie a legsötétebb, 1996-os napokban. Visszatért 
a földre, amely már régóta nem volt az övé, az állandó áram
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szünetek, razziák, félvilági alakok, szörnyek járta alvilági síkok 
legmélyére.

De itt, elsiratatlan szerelme nyomasztó emléke ellenére is volt 
miért élnie.

Belátta, hogy a saját sötétsége nem a legrosszabb, ami létezik 
a világon, hogy a sötétbe borult tömegek meg az éhezők nyomo
ra az a sors, amit ki kellett próbálnia.

Még ekkor is oly rettenthetetlenül fiatal volt, hogy részt vett 
minden tüntetésen, míg végül nyilvánosan és diadalmasan vo
nulhatott be, az ideiglenes győztesek között, feketébe öltözve, 
szeretett szülővárosának főterére.

Csillogó reményfények, a végső győzelembe vetett hit, a 
megdicsőülés ajzószere után már kevés álma maradt.

„Normális” munkát vállalt a hobódzsungelben töltött évek után.
Amennyiben a világ legnemnormálisabb szakmája a kaotikus 

ösztönvilágban töltött évek tükrében normálisnak nevezhető.
Gyorsabb volt, mint az autók ötvenesztendős bringáján, s a 

szabadság mámorában egybeszerethette, végre ismét, a világot. 
Új kedvesét, aki ismét nem beszélte az anyanyelvét, a népének 
szokásaihoz híven, aranyba öltöztette.

Mégis -  amikor azt hitte, hogy végre vége -  hiányzott valami, 
az individuum szabadságában, a kozmopolitizmus minden bűbá
ja  ellenére, a gazdag, delnői test, a dús ajkak, az ölelő, szerető/ 
szeretett karok ellenére.

Az anyanyelv varázsa. A szavak lelki lényeg-mélysége.
És továbbállt. Ismét felvette a kutató-keresztjét. A remény, 

mint hétmérföldes csizma, a lábára nőni látszott, ha kopottan 
szorította is, de tovavitte.

Mert azt, amit az égből kaptunk, csak az ég adhatja vissza, meg.
Még pár év szenvedése ment veszendőbe.
S akkor megérett benne valami.
Abbahagyta a terméketlen aszkézist, levegőt vett.
Továbbra is a szépség megszállottjaként kutat. Mint John 

Keats, aki éhen halt Velence valamely sikátorában.
Vár.
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Várja.
Azt.
Azokat az elhallgathatatlan, a mesélőt elmondásukra kény

szerítő meséket.
Azokat a kimondhatatlan, megnevezhetetlen neveket.
Azokat a teli vér szavakat.
Várja azt az egyetlen, mágikus szót.
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FORGÁCSOK

Szemlélődünk az éjszakában.
Nyitva az átjáró a két szoba közt.
Nőnap van. Pedig egész évben nőnapnak kellene lennie. Meg

ittunk egy-egy pohár Vranacot. 2004-es, tömény finomság. Köz
ben dumáltok, én meg nézem a xanaxosdobozt. Tévelygéseim 
valamily bouquet-tlan helvéciai félédes tehetné teljessé, de ezt 
megtartjátok magatoknak. Rituálisan fogyasztjátok a lőrebort. 
Én meg nem.

Szeretném azonban, ha csakis a mennyei atyám ítélné meg 
gondolattestemet. Hiába. Az emberek perverzek, kegyetlenek, s 
ha belelesnek a fejembe, az baj ám.

Pasoliniről láttam egy dokumentumfilmet. Az emberfia meg
rendezte a saját halálát.

Egy whiskyspohárral állok, míg szájukra vesznek a kedves
nek tűnő „normálisok” . A jég kihull belőle, Kim Basinger ajkára 
esik pár gondolati séma, onnan az örökkévalóságba.

Kaliforniai típusú bombázók suhannak el előttem, bár már csak 
az emlékük kísértene, ők meg továbbra is buknak rám. Mindig is 
jobban szerettem a feketéket és a barnákat. Több az illatanyag. 
Más a hajkoronájuk alatt a bőrre ülő chi áramlása. Másként su
gározzák a szentleiket. Másként, indiai módra történik a teremtő 
aktus, a férfi elv rezzenetlen nyugalommal fekszik hanyatt, leg
mélyebb világteremtő meditációjában radiál, míg a nő erősen vo
naglik, szilajul rángva. Túrázok tűrve a külvilág bugyuta és zava
ró behatolásait. A zene nagyon hangos, de kevésbé zavaró.

Eljött a tavasz, a sivatag azonban örökösen ismétlődő homok
szemekből áll. Kietlen, mert csak elaggott százévesekkel ülnék
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le beszélni, megvalósított jógikkal közösülnék gondolatilag. Egy 
profán szent a városban. A 14. kávéházi buddha.

A Ramones dübörög, zúz. A Censorshit és a Main Mán című 
szám. Basa professzor távol van, hátha még taníthatna kávéházi 
üvegcsókolásokra.

Nem tudok meghalni sem immár. így hát küldök egy kis fényt, 
olyan több szupernóva erősségűt a másik szobába, amely felé 
nyitva hagytam az ajtót. Az apró gonoszságokra Lautréamont-os 
válaszokat visszakezezek.
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KÍSÉRTESZ, RACHEL

Nem menekvő menekült, szerettelek volna meg-nem-történtté 
tenni.

Nem ment. Ott kísértettél az újonnan épült autóutakban, ott 
voltál az elágazásoknál. Ott figyeltél a jelzőlámpákról, a sebes
ségkorlátozó táblákról.

Az arcod ott kísértett a fagyos föld felett, az állandóan-áradó- 
áldásával.

Ez biztos... vak szerelem volt.
Elmentem melletted, mint ahogy a síneket magára hagyja a 

távolba igyekvő vonat.
Te meg egymagamra hagytál a zörgő éjszakákban.
Semmi sem kerülhette el a figyelmemet, s pont ez volt a baj. 

Azokat az őszinte pillantásokat kerestem, amelyek benned meg
voltak, s amelyek nélkül értelmét vesztette minden. Azokat a 
kimondatlan szókat, amelyektől terhesek s nehezek a nyár eleji 
éjszakák.

Valaki, aki én voltam, állandóan menekülőfélben, üzeni az 
elnyűtt álmok mezsgyéjéről, amíg sandán a múltba kacsintva 
színlel: semmivé tetted minden önfeledt mosolyom, amely tűle
velével túlélhetné a skarlát éjszakák mámorát.

Van, valahol, a messzi homályba vesző hajnalaink felett, a 
magasban, valami őrangyal, valami gyermeki szeráf, valami 
nagy-nagy erőtől duzzadó, magatehetetlen dzsinn, valaki, a ma
gasban, aki nem ereszt el, nem enged másnak lenni, valami, a 
barna szemed alján, ami azt súgja: mindez érdemes volt.

A Porschék és egymást előző Audik tengerében csak hozd el 
azt a tekintetet, melyben a briliáns gyűrűk értelmüket vesztik,

155



azt a vad, e-túlvilági tüzet, ahol egyek vagyunk. Nem kérhetek 
többet, de kevesebbet sem.

Felismerhetetlen massza lettem emlékeid vasmarkában.
Terhes voltál pár nyárvégi, nem e világi emlékkel.
Miért adtad oda a nekem ígért szenvedélyed forrását valami 

élettelen, autólakkozhatni kész üzletemberszerűségnek?
Mért nem figyeltél a hívó szók kincsére?
Miért a használhatatlan, minden-nap-más-autót-hajtó, pénzt- 

kölcsönözni-nem-kívánó szemrebbenés-nélküli bugyuták szív- 
dobbanástalansága?

Minek a játszótárstalanság hűvös magány-színjátéka, minek a 
pénzmámor minduntalan erkölcstelenségig-menő számítása?

Ott, a katakombák szubjektív legmélyén, melyben feloldódni 
vágyik a szeretet objektív valóságigénye?

Minek, a nem múló szemerkélésében a vágynak, amely az Is
ten jobbjáról adatott?

S minek az akarás?
Azt ki műveli bennünk?
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SZIDOL-NOSZTALGIA

Szidol mindennap, minden éjjel. Kiszidolozzuk vele gyom
runknak s szívünknek szennyes tartalmát. Tévelyegve tekintünk 
a jövendőbe, rágalmazóan vesszük meg a mákat, s lenézzük a 
napsütötte veszekedésekkel teli tegnapot, melyben a legrondább 
szavakkal mondtuk el egymásnak, mennyire Szeretlek.

A csicskások eltűntek szombat éjjelre, talán őket is elvonzotta 
valami hatalmas kalandvágy a kisvárosi tespedtségből valamily 
pszeudopolgári eseményre, hangulatba.

De lehet, hogy még leselkedik valamelyikük az ablak alatt, s 
szobám magját kutatva szeretkezik feljogosítatlanul gondolata
immal.

Minden szó ismerősen, de meggyalázottan hangzik szájukból, 
az anyaország pedig már nem mostoha. Viszket a cipőm. Lel
kem fényei lassan kialusznak, s maradok magam önmagamnak. 
Anakron alkonyokon átnézek a semmibe. Egy utolsó bűvhelyet, 
egy legutolsó búvóhelyet keresve botiok az írásba.

Kezdetleges szórögökből gyártok légvárakat, s várom, hogy 
a következő nyár, mely már nem jön el, lemossa a régmúlt félig- 
szennyes, ugyanakkor túl szép emlékeit. Kialusznak szemedben 
is a fények, s a mobilod ki van kapcsolva.

Kiloptuk a tavaszt egymásból.
Biztos békére vágysz, vagy csalsz, s csak azt szeretnéd, hogy 

ma ne is hívjalak.
Salak, fölösleg vagyok. Mint az egész elmúlt század, kihűl

ve fekszem romjaimban, s a mindennel szembeni, személytelen 
közönnyel felkészületlenül próbálok kacsintani valamely szebb 
holnap felé.
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Kiterítem álomgúnyáimat a salétromos kisvárosi fagynak.
Túl kevés Embert ismerek.
Szeretőm már egy sem maradt, elmarták őket az augusztusi 

jégesők, a későn érkező havak, a bányarém-nagynénik, a dauerolt 
anyáik, a cukrosbácsik, degeszre tömött bukszáikkal, a torony
óraláncos kvázi-posztmodemek, az urbánus kultúrát sosem ismert 
nincstelen csalók, az önmagukat szenvedélyes idealistának nevez
ni merők, míg én, szegény ördög, lazulva ültem babérjaimon.

Kedves mosolyod visszhangzik a kongó ürességben. Az imp
resszionisták és Tristan Tzara a szobám homályos sarkaiból fel
kacagnak, s megpróbálnak felrázni, meghökkenteni, céltalanul 
rötyögve.

Szentesténk közeledtével megnyúlik a tél a lelkekben. Mint a 
keservesen megszerzett s használhatatlan tudás fája, kietlen vidékre 
ültetve, olyan vagyok. Az ajándékozás hasznát a kapásban látjuk.

Az élet kenyerét szeretném enni, míg a Nagy testvérek 
megszabják korhatásomat, korlátaim, szellemem mélységének 
határait cikizik, s leszarnak magasról, ha már kiürítették a tár
cám. Szerelmes napjaim végén, állok selyem nyakkendőstül s 
pucoltcipősen: Egyedül. Nem érkezik társ, habár az angyalok és 
daimonaim -  egyre ritkábban ugyan -  súgni próbálnak valamit 
egy létező antracitságról s endemoniádáról.

Kissé félve kérded, hogy nem használom-e rosszra fényké
ped, ha nekem adod.

A rettegés megszületett, s uniformisban járt, kiakasztott, 
beskatulyázott, ám a java még csak most következik. Szemte
lenül ágáló s agit-prop-mocskos szennyében mindannyiunkat a 
katonáivá fogadna.

Az aranyos lányfogakat oly protézisek váltották fel, melyek 
Frieda Khalót is megszégyenítették volna, s ma ezt tartják sze
xisnek.

Kéjesen gyűlöljük önmagunkat, ezt sikerült „elsajátítanunk”. 
Megmérettetésekben van részünk, s szüntelenül ítélkezünk. 
Kiszorítják városunkból s falvainkból a teret, újabbnál újabb 
MegaTerion-Marketeknek nyújtják át. A másként gondolkodókat

158



megtapossuk, s kitesszük a szűrüket az értük s miattuk alakult 
kocsmákból. A másságot tömegcikként értékesítjük, amíg tel
jesen el nem értéktelenül, becstelenné nem lesz, megsorvad és 
elsorvaszt. E-mailes körleveleink tartalma úgy alázza le az an
gyalhadakat, hogy azt hallgatni és látni egyaránt rossz. A tiszte
let és becsület elúszik a kanálisokba, szennyes portrénkat festve 
meg a megerőszakolt tengerekben.

Kialtatjuk az utolsó, még hunyorogni látszó fényeket a szín
padunkon. Ilyennek kreáltuk, „EGYÜTT”. Egy mindenkiért, s 
mindenki egyért -  kiáltja a kollektív tudatban halva fekvők tábora 
nonszenszét, s az elitista kritika, az etikátlanság, a morál etalonjai
nak és az individuumnak a teljes hiánya, az esztétikum degradá
lódása, a kriticizmus és a cinizmus megöli a legutolsó, még forró 
költői szókat. Nappali ábrándjaink szőttesét műszálból tákoljuk 
össze, körmönfont módon megszökve a valódi Közösségtől.

Botrányaink végeláthatatlan tárházába teher beleszületni, s 
nehéz ezek keresztjét hordozni. A környezetétől egy kicsit is el
ütő embert elmebetegként kezeljük, s magunkat egészségesnek 
vélve-gondolva, jól telegyógyszerezzük. Golyókat röpítenek a 
tényfeltáró újságírás megszállottjaiba.

Ezenfelül: úgy érezzük, az Isten cserbenhagyott minket, mi
közben mi hagytuk Őt cserben. Szemétdombjaink bűze kibírha
tatlan.
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SZTELLÁNAK RUDI VALL

Megfigyelték-e már, hogy a korosodó férfiemberek miként 
virágoznak ki egy szép, fiatalabb nő közelében?

Láttak-e már ilyen transzcendens változást?
Amiként az ódon szobákban hagyott, vágott vázavirágok, 

melyek szenvtelen bájjal ültek addig összeaszalódva, szárnya- 
szegetten, az alkonyok legmélyén, a fénysugárra, az éltető víz
re igen sokáig váró férfi lelkek olyankor, amikor belép a képbe 
A Nő, hirtelen, teljesen váratlanul: bimbókat hoznak. Amikor a 
tavasz-szemü szépség végre megérkezik ezekbe az elhagyatott 
férfilelkekbe, amikor a Végzet Asszonya ismét jelenést tesz a 
már csak szemfedélre váró öregedő urak leikeinél, amikor meg
érkezik végre a titkon régóta várt, az Elet finom leheletével és a 
kivégzőosztagok kegyetlen kíméletlenségével hódító fénymadár, 
ez a bájos és megindító szépségű nagy csábító, ez a hírhedtté te
hető femme fatale, akkor ezeknek a férfiaknak szürkülő szemébe 
és testébe, valamily rejtélyes, leírhatatlan és megmagyarázhatat
lan módon, visszaköltözik: a Fény.

Kibírhatatlan mennyiségű áramot fejleszt ezekben a sokáig a 
tetszhalál állapotában nyugvó emberekben, szemtelenül kacska
ringózva kúszik ki a zsigerek nedves humuszából, s ül az arca
ikra még egyszer, talán már legutoljára ez a virgácsos krampusz: 
az Élet.

Valami angyalszárny-csapás, érintés ez, a Lélek halál vágyát 
bosszantóan kétségbe vonó és megfellebbező lobbanás, néhol 
csak szikra, néhol pislákoló, bús tüzecskévé vált izzás, de: néhol 
már a kiegyensúlyozott, finom művű tartókból világító gyertya- 
és mécsesláng.
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A nyugalom gyümölcse, a keresztre feszítés utáni legyőzhe
tetlen erő érik be olykor, ilyenkor, ezekben a mindaddig pusztu
lásukra váró, szánnivaló és végtelenül esendő, kormos-pernyés- 
üszkös lelkekben, melyek minduntalan az elmúlás rettenetébe 
fúló folyamokat szertelen megtöltő fahasábok módjára, megállít
hatatlanul úsztak végórájuk felé.

Igen, angyalszárny-csapás ez, melyben felhangzanak mind
azok a bölömbikahanghoz és a lágy szonettek zúgásához hason
lítható dallamok, az elmúlt fiatalság kísértethangjai, mindazok 
az ízek érzékelhetővé válnak ismét, melyek betöltötték egykor 
a még mindig szomjasan maradt nyelveket, torkokat, ama nagy, 
előbb fehér festővásznait a vágyakozásnak, azokat a fényes és 
fénytelen tereket, melyek az emberben élnek.

Megfosztva e síkságoktól, aranykalászú tengerektől, napfény 
borította hegytetőktől s jeges temetőktől, megfosztva a létezés 
összes félelmétől s hamvas bőrű mámorától, megfosztva a szív
muzsikát meghallani képtelen életkoroktól, felébred -  ne felejt
sük el: talán már utoljára! -  az Álmodó.

Szívünkben aranyló hajnalok ragyognak fel, a ma már a teme
tőben szuvasodó női gyöngyfuzér-fogsorok hatalmas fénye, az 
egykor-volt szerelmi bájitalok s elixírek csillanva életre kelnek 
ebben a -  talán már utolsó?! -  áradásban, a játékos kiskutya-évek 
varázslatosan életre kapnak, hebehurgya, naiv mosolyok költöz
nek az arcokra, amíg végre el nem hangzik a -  talán már utolsó!!!
-  sóhaj és jajszó: Jaaaaaajjj, talán mégsem engedheti az Isten, ez 
a gonosz, büntetni állandóan lesben és készenlétben álló, ez a 
hamis és kegyetlen Isten, akit önmagámról, projekcióimból for
máltam, hogy a vén csavargó Elet ismét kijátsszon, borzalmas 
kacajjal kisemmizzen (hogy is meri???) Engem?!!

Miért, miért, minek születtem Ide?
Jaaaaaaajiiiii, mennyire csúnya ez a komisz vén ribanc Elet, 

kitolt Velem, mennyire kilökődtek arcomra az Idők szelei, a ho
mokdűnék kíméletlen igazságával ültek fölém ezek a kivájt rán
cok, s gyermeki és fiatal arcom már nem is látszik ki eme temér
dek idő-hordalék alól.
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De hátha, hátha még ez a gyönyörű kincsesdoboz, ez a töké
letesre formált varázslat, ez a ragyogó, csillogó, illékony, barna, 
szőke vagy fekete varázslat, ez a rózsa, ez a csillag még mégis 
az Enyém lehet?

Ennyi marad, a Remény.
S végül: vagy minden, vagy semmi, és minden, és semmi sem.
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JÚLIA

Tanha, léttűz a szomszéd ház szobáiban.
A létszomj legtöbbünk sajátja.
A szomszédos ház szobáinak jellegzetes a szaga, ott talán egy 

gyönyörű lány lakott valaha, s azonos a most aszott testben élő 
hölggyel, akivel elbánt az élet, s melyben a bútorokat a szú s a 
rozsda rágja széjjel, ahol a patkányok sem viselik el a létezés ter
hét, s átszöknek hozzánk, a csótányok is kiábrándultán otthagy
ják, a fecskéi már rég elköltöztek, a galamboknak eszük ágában 
sincs odalátogatni, a párkányon búgni, a kutyák messziről elke
rülik, s még a buja macskák sem nyivákolnak ott bele a zúzmarás 
szürkületekbe.

Valaha talán márciusban lepedőkbe gyűjtött hajnali gyöngy
harmatban fürösztötte mára szárazzá, ráncossá lett arcát, lepedő
be csavarva szép és fiatal lányságát, talán az utca összes férfija 
megfordult utána, talán ma már üszkös lábát szerelmes hazatán- 
torgók álmodták keserves éjjeleken át.

Talán kitolt vele az élet, s gőgjében egymagára maradt. Talán 
túl büszke volt, amikor Palics felé közeledve a villamoson, ki
ejtve zsebkendőjét, azt az első utastársa, egy elegáns úriember, s 
nem a kiszemelt Rózsa Péter, a színház ünnepeltje kapta fel.

Elveszítette pénzét a Hippodromon, szerelmi kínjában? Vagy 
férjhez is ment talán, s nem becsülte meg urának hiányos szótá
rát, s kevésnek találta a kincsem, aranyom megszólításokat?

Kiemelt fizetésű államhivatalnok lehetett talán, aki le sem te
kintett a halandó polgárságra? Vagy...

Miért maradt szomjas ez a nő?
Mi az, amitől megfosztotta az élet, ez az önmagát mindig re

mekbe szabó Nagy Ribanc, akibe mindnyájan szerelmesek va-
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gyünk, mint az anyákba, s a szépség ideáljaiba, a kemény kövek
be, a lágy húsú lazacokba, a már alig létező, ritkán felbukkanó 
gyengédségekbe, nemességekbe vagy -  rosszabbik esetben -  a 
szilikonajkú, szextől nyűtt prostituáltakba, a májukig rossz írócs
kákba, a szemtelen pincérnőkbe, a lábatlankodó iparossegédek
be, a vízvezeték-szerelőkbe, a tanoncokba, s -  uram, bocsá’! -  a 
papokba s megkezdetlen apácákba?

Mi lehet az, amit nem engedett magához, akit, amit szeretett, 
s híján maradt?

Tudjuk, sejtjük ugyan, hogy abszolút sötétség nincs, mert le- 
kenyerez bennünket a miriád csillogó lidércfény, mert elkötelez
zük magunkat -  ami még rosszabb -  egy személy, egy ember 
mellett, s ami tán a legrosszabb: egy eszme mellett, s csak roha
nunk, de ugyan kitől vagy mitől menekülve? Talán önmagunk 
elviselhetetlenségétől. El, messzire, Ausztráliába, Kanadába, a 
szebb jövőbe s álmokba. Ketyegünk, s az élet ritmusát is biológi
ai órának merjük nevezni, az arasznyi létünket öröknek gondolva 
tolódunk el tükreinktől, embertestvéreinktől távolra.

Az igazi fény hiánya mindannyiunk borzalma.
Hiány betegségben szenvedünk mindnyájan, a csend, a sze

retet, a béke, a kiteljesedettség, az egyszervolt-karácsonyok 
meghitt melegének hiányában. Borzalmasan betegek vagyunk. 
Hajba kapunk oly apróságokon, hogy vajon ki rakta el ismét a 
kis műanyag kanalat, hogy túl sok a méz a csábítóan gőzölgő 
teában, feszültségeinket borban vagy gyógyszerekben oldjuk, s 
a pihenőnapokat arra használjuk, hogy Marseille-ről álmodjunk 
vagy a piramisokról, távoli, messze fényekről, vagy elutazunk 
Kushadasiba, amíg kedvesünk kezét közben meg sem érintjük, 
vagy választott párunk elől szándékosan menekülve keresünk 
egy, mindig következő, tökéletes valakit, aki fantáziánk torz kro
kija, aki nem létező, aki az internetes háló kiötlöttje...

Cyberszemüvegekkel lézert vetítve pupilláinkra szeretkezünk 
virtuális, de mégsem-az-igazi komputergrafikákkal, élünk szere
tet és igazság híján káprázatainkban, melyekben nem feledkez
tünk meg a teremtőerőről, de botrányos módon használjuk.
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Kilátszunk-e még a homokzsákokkal telerakott léghajókból, 
kilátszik-e még a fejünk? Ki tudjuk magunk vágni valamely fö
lösleges agykontrolltanfolyammal, gyorstalpaló angyalkúrával 
abból a szörnyűségből, amit önmagunkkal s másokkal teszünk?

Megbocsátja-e az Isten, amikor a buszon az összepisilt részeg 
mellénk ül, s közben ezt gondoljuk: Dögölj meg! S nem pénzt 
adunk neki, amint az egykor szokás volt, hanem még jól bele is 
rúgnánk... Szót sem intézünk hozzájuk, hanem önmagunkat vet
ve meg bennük, a tolerancia teljes hiányában leköpjük őket ma
gunkban, gondolatainkban felnyársaljuk az apánkat, fivéreinket, 
s a kezet, mely enni ad, megharapjuk, kitépjük tőből, mérgezzük 
és fúrjuk földanyánkat, hogy még több mérget bocsáthassunk az 
atmoszférába.

De atombombája aztán mindenkinek legyen! Hisz anélkül egy 
ország nem is számít semminek... Pénze, pénze mindenkinek, az 
legyen, pénzünk legyen, mert csak az szabadít fel...

íme az új Messiás! -  kiáltják. Pénz nélkül nem érdemes élni, 
pénz nélkül elveszni, meghalni sem érdemes, mert nem lesz már
ványdíszes koporsónk, mauzóleumunk, s nem lesznek pokolra 
érett, rothadó testeinknek hívei sem.

Mi az hát, ami ennek az öreg hölgynek hiányzik, aki a szom
szédságunkban él?

Pénze, úgy látom, van bőven.
Talán egy szerencsétlen szerelem hegét viseli, vagy egy oly 

élethelyzetéért nem tudja vállalni a felelősséget, melyben a pénzt 
választotta istenéül egy ember vagy félisten helyett?

S ki tudja begyógyítani a sebeket?
A szeretetlenséget és szeretni-nem-tudást.
Begyógyítani a szeretet hiányának sebét.
Kioltani a létszomj tüzét.
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LOVECRAFT -  
VAN-E A TÁRGYAKNAK SAJÁT 
ÉLETÜK?

Paranoiás gondolataim a horror vacuii világában most egy af
rikai maszkhoz, egy afrikai amuletthez, egy faragott csontköteg- 
hez s egy kabbalisztikus amuletthez kötnek.

Az európai lélek retteg az ürességtől, s ha a valódi hitrendsze
re meginog, kreál magának hitből-hiszékenységből összegyúrt 
maszlagokat -  olvasom.

Akárhányszor végigpásztázom gondolatban gyermekkori 
nagyvárosi lakásunkat, mindig beugrik egy kép: magányosan, el
hagyatva ülök és fekszem a nappaliban, s a nagy, faragott afrikai 
maszk a falon, tátott szájával leszáll a helyéről, s fenyegetően el
indul felém. Történetesen afrikai eredetű -  csak ennyit tudhatok 
róla ma is.

Vajon van-e a tárgyaknak saját életük? Miként élik azt? Mi
ként vesztegetjük meg magunkat ama elképzeléssel, hogy ilyes
mi úgysem létezik?

Tulajdonomban és réges-régi, hosszú távú kedvesem birtoká
ban volt több északkelet-afrikai amulett, köztük egy hét különfé
le faragott csontot összefűző, az ezred kilencvenes éveiben.

A kar nélküli férfitorzót ábrázoló arany utánzathoz fűződő le
genda ez: az amulettet a kedvesem édesanyja viselte egyszer, s 
eldöntötte, talán boldogabb lesz, ha azt kívánja a kívánságteljesí- 
tő-kötő amulettől, hogy törjön el haragosának a keze. Ez meg is 
történt, méghozzá rögtön másnap.

S most, amíg az Asus-monitor előtt ülök, állítsa valaki nekem 
azt, hogy nem létezik fekete mágia!

Kérdés, hogy az enyhén szólva is furcsa egybeesés hogyan 
történhetett meg, miért látta viszont a rá következő napon a
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hölgyharagost gipszbe kötött kézzel, miért valósult meg rekord
időn belül gonosz kívánsága.

Még egy történet a már említett fiatal hölggyel kapcsolatban: 
amikor megszabadultunk a hétféle faragott csontot tartalmazó -  
feltételezem -  szintén észak-afrikai amulettől, amely esetleg haiti 
eredetű voodoo-kegytárgy is lehetett felőlem, s amelyet többször 
viseltem, főleg kapcsolatunk elején, s hálószobánk falát díszítet
te egy szögön, elszabadult az addig sokáig egyetlen célirány felé
-  egy Andalúziában született, de Madridban nevelkedett Luisa 
irányába terelt nemi ösztönöm, a mágia megtört, menyasszonyje
löltem egyik napról a másikra anorexiás lett, és semmilyen étket 
nem bírt befogadni a gyomra, kivéve a kávét és a savanyú zöld
almát. Sorvadni kezdett, s buja, érett nőisége egy szempillantás 
alatt elcsenevészesedett, lógott rajta a hús és a bőr. Csontvázra 
kezdett hasonlítani.

Templomokba ugyan bejárt, mint ahogyan a művészetek há
zába is bejárnak az emberek, főleg szülei kíséretében, látogatása
ikkor. De a miséket kerülte.

Bizony én is templomkerülővé lettem, sokáig.
A véletlen egybeesések játéka lenne mindez?
Vagy az amulett műve?
S az is, hogy körbeölelően s végletes szenvedések közt talál

tam vissza az életbe?
Harmadik történetem egy Zadkiel nevű angyal kabbalisztikus -  

vegyes amulettjéhez kötődik... erről a „szerencsét” hozó tárgyról 
talán inkább csak pár sorban. Egy részemről feltételezett gyilkos
sági kísérlettől védett meg, a laetitia és aquisito -  szerencse és tu
lajdonlás római kori szimbólumai is bele voltak gravírozva. Sebaj, 
készítőinek, illetve árusítóinak is mindenképp szerencsét hozott.

Talán én voltam az, valamelyik alteregóm, aki mindezt a fel
fordulást, horrorisztikus rémtörténeteket előidézte? Vagy puszta 
hitem az okkult erőkben? Annyira angyal akartam lenni, hogy 
közben emberségemen esett csorba? Vagy oly csúnyán éltem, 
hogy akár valamely veszélyes kaland során az életemet is veszt
hettem volna gyermetegül bugyuta meggyőződéseim miatt?
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A tárgyak, amulettek, ha a hit mozgatja szimbólumaik rejtett 
erőit, hiszem, hogy hatékonyak, azaz akár kártékonyak is lehetnek.

Ismerik a történetet: aki azt kiáltja, hogy sátán! sátán! -  annak 
maga az ördög lovagol a hátán.

Talán én voltam, emberi hibáim, gyengeségem az oka mind
eme tragikus történéseknek? Ma már hiszem, hogy nagymérték
ben igen.

Vagy mindezek csak fölösleges, paranoiás tűnődéseim egy 
paranoiás világban?

Egy mondat azonban megmaradt bennem, amely az áldott 
emlékű Burkus Valéria írónőnk szájából hangzott el: Az én Iste
nem olyan Isten, akivel beszélgetni lehet.

S ezáltal maradt meg tiszteletem a tiszta papírlap iránt is.
Érdemes megjegyezni Howard Philips Lovecraft író nevét, aki 

az 1930-as évek vége felé vált ismertté, s hagyta el ezt az anyagi 
dimenziót, a bibliai apokrif iratok kiváló ismerőjét, a dark fantasy 
élharcosát, aki kőkemény materialista volt, s az ezoteriát a félbo
londoknak, elmebetegeknek felírandónak tartotta. Nagy része a 
New Age maszlagnak az is. A háttérben piszkos játék folyik.

Tudjuk azonban, hogy kísérletileg bizonyítható sok olyasmi is, 
amit eddig mesebeszédnek hittünk, és sok ezotériával és exotériával 
foglalkozó ember gondolja úgy, hogy véletlenek nincsenek.
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JÁNOS, 2010

Beolvadunk, felszívódunk, eltűnünk-e az új évezredben?
Amennyiben sikerült úgy-ahogy megőrizni népi-nemzeti sa

játságainkat az elmúlt évszázadokban, túlélni felszabdaltan két 
világháborút, s minden vesztes háborúnkat a honfoglalás utánról 
a mai napig, most újra aktuálissá válhat a végleges asszimiláció 
kérdése.

Miért? Az elejében farmernadrággal és kólával, majd 
McDonald’s-szerű multikkal hódító, olcsó munkaerőpiacot für
késző amerikai kultúra, a globalizálódó világban, a számítógépes 
érában túlértékelődve, a windows és tsai szerénytelen keretei
ben, a komputeres keresőprogramok tőkeerős cégeivel végképp 
elárasztotta a világot.

Amíg a nemzetközi értekezleteken (pl. Kyotóban) a mamut
cégek, megakonszernek igazgatói arról vitatkoznak impotensen 
pénzimádatuknak hódolva, hogy vajon a C 0 2 koncentrációja a le
vegőben elérheti-e a 480 ppc-t, a jéghegyek olvadnak, s egyelőre 
nem látható, hogy mi tudhatná megállítani ezt a folyamatot.

Igen, félelmetes és gyötrő a jövőben gondolkodni, a jövőbe 
tekinteni.

Az információs kor küszöbét átlépve, nem sikerült felszámol
ni, csak növelni világviszonylatban a szegénységet s a más ká
rára élést.

Az ún. civilizációs vívmányok mezején mozogva egyre feltű
nőbbé válik, hogy ellehetetlenítettük saját létezésünk feltételeit, 
s életterünket már nem is lassan, fokozatosan bontjuk le a ma
gánmennyországok létrehozásának balgatag reményével, hanem 
rohamléptekkel.
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Amennyit a világiélekből kisajátítunk, annyit lop el belőlünk 
a világ lelke, s ez a magyarságra mint európai népre, a kielégít
hetetlen vágyainak bűvkörében a saját nyelvi gyökereit a páneu
rópai gondolkodás kvázi-értékeiért feláldozni kész európai népre 
is érvényes.

Persze, ez a játszma már réges-rég eldőlt, az új világrend 
megfékezhetetlenül tör előre. De ez csak egy nagy csata. A hábo
rú végkimenetele függőben.

Igaz ugyan, hogy a spanyol Santa Maria’s partraszállást köve
tően a maya nép, a maya papok a katolikus egyházba menekül
tek, s abban húzódtak meg. A taoizmus logikájának szellemében 
rejtették el magukat a konkvisztádorok pusztító hadjárataitól, 
ügyesen és bölcsen így őrizve meg saját kultúrájuknak nemcsak 
a magját, hanem a későbbi korokra átörökíthető szellemiségét, 
lényegét is, melyet a biztos halál árnyékából kijutva rejtettek el, 
más árnyak székhelye mögé bújva.

Az utolsó magyarok, az utolsó kis népmag vagyunk, akik 
ma élünk, amennyiben a világ továbbra is a mai ütemben angli- 
cizálódik, mivel az amerikai kultúra a saját finom eszközeivel 
terjeszkedve s praktikusságában mégiscsak egy fiatal, mítosz
megszállott, s ennélfogva talán barbár kultúra is, amelyben a 
nem-szentség szelleme, a profán hedonizmus s a szerénytelen 
önelvárásoknak engedelmeskedő, kizsákmányoló logika ural
kodhatott el az elmúlt századokban. Igen, századokban, mivel a 
ma a világ csendőreként működő impérium egykori fényes olda
lait történelmének ma már nem képes felvillantani sem, nemhogy 
megmutatni, előtérbe hozni. A pszeudovilágaik válságossá váló 
varázsálmaiból felébredve, a nagy többségükben profánul gon
dolkodó amcsi átlagemberek is ébredeznek ma már, főleg azok, 
a gettók mélyén élők, akiket sanyarú sorsuk kisemmizett, egy 
olyan társadalomban, melyben számukra az előrébb jutás esélye 
szinte egyenlő a nullával. A gettókban, melyeket a politikusaik 
feldicsérnek, majd fegyverekkel árasztanak el, miközben maguk
nak modern piramisokat építenek. Az időpánik uralkodik.
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NO W AR-N O MONEY, hangzik ajelszó, s ennek a felhördítő, 
megnevezhetetlen borzalomnak ma már arra sincs szüksége, 
hogy az álságos erkölcsösség maszkjába bújva tetszelegjen. Arra 
sincs szüksége, hogy eladassa magát valamely bő lére eresztett 
legendával, az amerikai álommal, a mindenki szabad, s (esély) 
egyenlő álmával, hanem saját konkrét nyerseségében mutatkozik 
meg, mindenki tudja, hogy így van, s hajlandó EZT elfogadni az 
egyetlen létező lehetőségként. S épp ez a legrosszabb.

Mert a szakrális hagyomány úgy tartja, hogy a világnak akkor 
jön el a Vége, amikor az utolsó álmodó is kiveszik a Föld Kerek
ségéről.

A pénz álmával, hatalmával szemben a régi s hiteles tőről fa
kadó vallásoknak, úgy tűnik, nincs esélyük, a legfiatalabb, még 
mindig expanzióban levő vallások pedig csupán végletesen indu
latos, infantilis, de annál több emberéletet követelő-kioltó logi
kátlanságaikkal tudják, azaz politikai visszaélések eszközeként 
akarják, és kizárólag elsátánosultan képesek felvenni a harcot.

Mivel azonban elsősorban a saját házunk előtt vagyunk kötele
sek söpörni, döntenünk kellene valamiről, amiről nem lehet: vajon 
feladjuk-e, vagy megőrizzük a nyelv bölcsességének bölcsőjét?

Vajon gyermekeink anyanyelve az angol lesz-e, amelyet kora 
gyermekkoruktól fogva az interneten tanulnak?

Jövendölni nem szeretnék, csupán bízni abban, az utolsó mo
hikánok egyikeként, hogy ez a sok megpróbáltatást megélt, vég 
nélkül képlékeny és hajlékony, de gyökereit szentül őrizni képes 
nyelv, valahogyan, valamily csoda folytán, mégis, mindeme té
nyek ellenére, fennmarad.

Bízni abban, hogy a részben gondolattestünket képező nyel
vünk, eme érték, eme etalon, amely évezredes, hihetetlen böl
csességek élő tárháza, mégis fennmarad.

Bízni abban, hogy továbbra is, minden külső befolyás ellené
re, vagy netán azokkal együtt, képes továbbformálódni, átalakul
va, képlékenyen megmaradni annak, ami ő legbelül.

A kérdés ezenfelül a következő: a Nyelv tartja-e meg a nem
zetet, avagy a Nemzet a Nyelvét?
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Bízom benne, hogy az előbbi az igaz megállapítás, mivel népek 
jönnek és mennek a történelem tágas színpadán, mert sok példát 
hozhatnék fel arra, hogy hogyan mentheti meg a nemzetet a nyelv, 
elég ennyit mondanom: egyik legismertebb költőnk eredeti neve 
Petrovics. A túlélésben pedig azért bizakodom, mert az a kultúra, 
amelynek kihal a nyelve, tehát a gondolatszférájának az alapja, 
maga is elenyészik, népességével együtt. A túlélésében, azaz to
vábbélésében pedig nem csupán azért bízom, mert véremnél fog
va magyar vagyok, hisz szerb, szlovák, német, francia, cseh vér 
csakúgy csörgedezik az ereimben, mint egyik nagyapám szittya 
vére, hanem azért, mert úgy érzem, hogy engem ez a kultúra, ez a 
nyelvi szellemiség formált olyan emberré, aki nem hajlandó egy 
műanyag flakon Fantáért a pokol tüzére jutni, s aki számára nem 
az a sorsdöntő kérdés, hogy vajon megveheti-e a legújabb Nivea- 
testápolót, tehát LÉLEK, akit nem határozhat meg az, hogy vajon 
van-e tizenhat számjegyű kreditkártyája, vagy számítógépe, illet
ve a Wordbe épített információküldő alprogramja, internetes azo
nosítókódja vagy elektronikus aláírása, ne adj’ isten, beléültetett 
biochipje, esetleg bar-code-tetoválása, mint ahogyan a gyakran 
szép új világ pénzügyi körei szeretnék, hanem az, hogy mennyire 
tud a szeretet szellemében élni, s milyen mértékben ellenállni a 
korántsem szent „hierarchia” csúcsairól jövő mérgező leheletek
nek, s tudatosítani az embertársaiban azt, hogy itt valami nagyon 
nagy és nagyon csúnya dolog készül!

Az idők jelei mind itt vannak.
S ebben az elsátánosult világban bizony nehéz máshogyan 

gondolkodni, látni.
Állandóan háborúk híreit halljuk, ha bekapcsolom a dobozt, 

árad a szenny, a valóságos és kreált terroristaveszélyről. Ha meg
kérhetem a becses olvasót, n e szálljanak síkra olyan eszmékért, 
amelyeket a báránybőrbe bújt farkasok és nyíltan toportyánképű 
fenevadak terjesztenek, ne higgyenek saját fenyegetettségükben, 
sem abban, hogy valaki megmenti, megválthatja önöket szépen 
bebugyolált ígéretekkel, főleg azoknak ne, akik az oltalmat kí
nálják, akik békét és biztonságot szavatolnak, ne, ne higgyenek a
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nagy csodákat tevőknek, a technokráciának, mely a technológiát 
igyekszik isteni elemekkel felruházni, ez a teremtés megcsúfo
lása, ne higgyék el, hogy a pápa a sok inkvizíció után hirtelen 
megszelídült, illetve azt, hogy a kultúrájukra oly büszke katoli
kusok, anglikánok, protestánsok, ortodoxok, esetleg New Age- 
megszállottak, az Igazságot hirdetik, és ne higgyenek abban, 
hogy az iskolában tanultak a segítségükre válhatnak, ne higgye
nek abban, hogy az egy modifikált influenzavírus, s abban sem, 
hogy a madárinfluenza a legveszélyesebb minden dolog közül, 
ne higgyenek abban, hogy a nanotechnológiát, illetve biotech
nológiát és antianyag-kísérleteket csupán pozitív célokra lehet 
használni, ismerjük az atombomba esetét, és ne higgyenek ab
ban, hogy minden, ami a könyvekben, médiában olvasható vagy 
látható, igaz, sem abban, hogy az ignorancia mentesít, vagy hogy 
a munka felszabadít (pedig van némi igazság benne, amennyiben 
a hetedik napon nem rohannak tovább, hanem azt inkább pihe
nésre fordítják), vagy hogy boldogabbak lesznek, ha egy marék 
dollárral, illetve euróval többjük van, mint a szomszédnak, és 
hogy boldogabbak lesznek akkor, ha a nagyi helyett majd egy 
android olvassa fel a mesét a gyerekeknek, s gügyög a csecse
mőiknek, akiket műtápszereznek anyatej helyett azok, akiknek 
az étrendje is ötven százalékban műtápszerből áll. Ne higgyenek 
a hitetőknek. Inkább használják a saját eszüket, és a lelkiisme
retüket kérdezzék -  ha még maradt -  olykor: vajon jó-e ez így? 
A kérdések a „haladás” első számú ellenségei. ígérni tudnám, 
ha akarnám, hogy azonnali életszínvonal-javulást tapasztalhat
nának, ha egyetlen napot is eltöltenének egy afrikai éhező csa
ládban vagy az önöktől száz méterre élő valamely családban, 
esetleg Ózdon, és nem a tévét bámulnák vagy a netben fetrengő 
kereskedők, illetve kereskedőnők egyikét. Inkább üssék fel pl. a 
Károlyi-bibliát, esetleg a Könyv valamely precíz, modern for
dítását -  amennyiben létezik már ilyen is -  vagy a beteljesült 
és beteljesendő próféciákkal foglalkozó valamely művet, és ke
ressék ki azt a részt, ahol az írás azzal, akit ma Jézusként isme
rünk, az „idők jelei”-ről szól, illetve János jelenéseit, meg fogják
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tudni és látni, hogy minden különösebb segédeszköz, magyarázó 
könyvecske, szimbólumszótár és ezoterikus kovász nélkül is vi
lágosan érthető -  azok számára, akik hajlandóak odafigyelni, és: 
szembenézni a valósággal.
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RÉGEN, 
AMIKOR A TÜKÖRBE NÉZTEM 
-  BÚCSÚSZÓ

Régen, amikor a tükörbe néztem, egy nagyon öreg és nagyon 
magányos isten nézett vissza rám, egy csodálatos, hiú, tetterős 
fiatalember képében, aki voltam.

Mára ennek már nyoma sem maradt. Az az isten most nagyon 
fiatal, és egyáltalán nem hiú.

Fiúkoromban, mint a méhecske, röpködtem virágról virágra, 
rózsákra, ibolyákra és boglárkákra, de azt a nektárt, amelyet ku
tattam, csak nyomorúságomban tudtam már meglelni. De meg
tettem, megleltem. Célba értem, s most látom, hogy az Út való
ban végtelen. Mint Fellini Amarcordjában a hídról alácsordogáló 
vizelet, olyan vagyok, az undok szél fúj, s a szemekbe csorogva 
maró, savas, komisz, de vegytiszta vagyok.

Negatív énképem van?
Igen.
A többiekről...
Róluk sincs jobb véleményem.
Mizantróp humanista lettem.
Az egész kor, amelyben élek, amelyet dokumentáltam, ha job

ban megnézem, nagyon sötét kor. Olyan, amelyben csupán né
hány valóban fényes, emelkedett szellemiséggel találkoztam. Vol
tak közöttük költők, irodalmárok, sakk-nagymesterek, zenészek, 
sankosok, áruházi alkalmazottak, biciklitolvajok, szent iszákosok 
és kurvák, s még hittantanárok is. Valójában ezek az emberek tet
ték élhetővé az életem. Nagy hálával tartozom nekik.

A sok háború, amely körém kavarodott, az úgynevezett jóte
vőim és a tengernyi ellenség, a sok belső és külső viadal és katoli
kus, valamint titoista (vörös csillagos) szenvedéskultúra, amely
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ben nevelkedtem, megtette a magáét. Valamikor természetesnek 
véltem azt, hogy a madarak dalolnak a napfényes, ringó búzaföl
deken, a mezőn, a hegyen, a házak között, természetes volt az, 
hogy a medence friss, csillogó, égszínkék vizében délelőtt tízkor 
már izmos háttal lubickolok a társaimmal. Mi maradt? Talán csak 
az éjszaka vagy még az sem. Talán a vasárnap, melyet itt régen 
utáltam, mert nem történt semmi, elült az autózaj. Csak a szoron
gás lett úrrá rajtam olyankor, hogy másnap kezdődik a következő 
munkahét... amely ismét megköveteli tőlem, hogy eredménye
ket, többé-kevésbé kézzel fogható eredményeket mutassak fel, 
míg én kutatni vágytam, az élet igazán fontos, nemcsak-európai 
kérdéseire szerettem legalább kutatni, ha nem is meglelni, a vá
laszt. S most, most már csak a csendre vágyom.

Huszonnégy éves koromig nem tudtam, mit jelent egy olyan 
házban lakni, amelyet mesteremberek építettek embereknek kéz
zel, nem pedig gépekkel és előregyártott elemekből. Csupán tíz 
évembe került, amíg megszoktam. Ezen le tudtam mérni, hogy 
milyen mértékben vagyok korproduktum.

Tévét vagy húsz éve nem nézek, illetve elvétve. Irtózom a 
tévétől, a rádiótól, a fölpörgetett nyugati életmódtól, az egész 
patkányversenytől, s azt a kikezdhetetlen gyermeket, azt a szel
lemlényt, aki a toalettben lehúzigálja a pénzt, még mindig őrzöm. 
Sajnos nem mindig sikeresen.

Nem tudom, csak úgy hiszem, itt a földben, ebben az átko
zott, kékköves homokban, amely szüntelenül a szájba repül, és 
recseg-ropog a fogak alatt, mint valami pokoli alma, itt van va
lami a földben, az egykori avar temetők délnyugati mocsarában, 
a rájuk épült lakótelepek bicikliházaiban is, ami megszállja az 
embert, s nem engedi el.

Tizennegyedik éve élek itt, ebben a kisvárosban én, és még 
százvalahányezer ember. A múlt században nagyvárosnak szá
mított volna.

És nem tudom, hogy maradt-e még egypár évem. Talán igen. 
Talán nem.
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Megpróbáltam mégis elmesélni egy nagyon pici töredékét an
nak, ami azelőtt, a hősidőkben volt, amikor még álmokkal és re
ményekkel, telt ízű borokkal és nyarakkal bélelt suhanc voltam, 
a céltól nagyon távol, aki úgy habzsolta az életet, mint egy kis 
roma csávó a habos tortát, mint szegényember gyermeke a vasár
napi kalácsot, mint a fogoly Pilinszkynél a nyers marharépát meg 
az urak anno a lúdlábat és a schwarzwaldot.

Ennyi.
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Képzőművészettel (is) kora 
gyermekkorom óta foglalkozom,
1990-ben és az azt követő rövid, 
kétéves időszakban a pasztell 
foglalkoztatott a leginkább, majd 1994- 
ben az ihletettségem a szürrealista 
pszichedelizmus irányába vitt, akkoriban 
főleg finom rapidografokkal, linerekkel 
dolgoztam, valamint testesebb 
markerekkel is, s ez a korszakom 
kisebb-nagyobb kihagyásokkal eltartott 
egész 2006 novemberéig, amikor is újra 
visszatértem a pasztellhez, azonban 
akkorra már azt csináltam, amit Gauguin 
élete vége felé jelentett ki: „M ár csak 
erővonalak ábrázolására szeretnék 
törekedni.” Eszembe jutott azonban, 
hogy minden jelentősebb festőnek volt 
egy keményen figuratív korszaka is, 
s elkezdtem olajban, vászonra festeni, 
a képregényszerü pop-artot kombinálva 
figuratív elemekkel. Jelenleg tíz 
olajfestményem készül párhuzamosan, 
de a pasztellt és a tollakat -  melyekkel 
főleg minimalista, zen-ihletésű grafikákat 
készítek -  továbbra sem mellőzöm.
A pasztellben és grafikákban, melyek 
esetenként teljesen nonfiguratívak, egy 
olyanfajta szabadságot vélek felfedezni, 
amit máshol, más technikában sehol. 
Eddig több tízezer -  hagyományos 
és digitális -  fotót is készítettem.
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