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I. FEJEZET

A céleszköz M 70-AB2-es. Száma 174265. Szá
mom 5. Maszkom száma 91-49-1235. Az alsóne
műm száma 12. A csapdám száma ugyanaz.

22-es.
Félelmem számtalan.
Ügyelek a rendre. Nem dobom el a cigicsikket. 

Nem megyek vizelni anélkül, hogy megkérdezném. 
Nem firkálok a frissen m eszelt falra. Nem szarok 
a guggolda mellé. Egyszerre lépek. Csodákra va
gyok képes.

Gyorsan eszek. Folyik közben a taknyom. Ha
gyom. Persze. A levesem forró. A tenyerem szá
raz. A körmöm piszkos.

K irepedt a szám. A tenyerem szétreped. A ru 
hám mocskos. Bűzlik az ánuszom. A felső gom 
bom begombolva. Nem ásítok a sorban.

Hívnak. Megyek. Sosem tudom, hova, sosem 
tudom, meddig, sosem tudom, miért. Az elkövet
kező pillanat titok.

Ha a nevemet hallom, azt kiáltom, ÉN.

* * *

Furcsa. Itt m utatja legcsodálatosabb arcait az 
ég. Soha még ennyi gyönyörű színt és formát, mint 
amit ezek a felhők itt produkálnak. Igaz ugyan,



hogy  ba l j ós l a tnak ,  ám ugyanakko r  l e n yű gö zőe k  is 
egyben .

Az  egyet l en  s z éps ég  mi fe l énk,  az t  h i s zem.

* * *

Bízzam-é leveleimet az őszi szélre.

* * *

Hé. Ne gondolj most az evésre.
Éhes vagyok. Ma egész nap éhes voltam. A 

péniszemet titokban megmostam a csapnál, mert 
már fájt. Két hete nem fürödtünk.

Tegnap és tegnapelőtt a konyhára osztottak be. 
Bűzlesz a mosléktól és a verejtéktől. Á tláthatatlan 
gőz vesz körül. V iszont zabálhatsz, és végre tiszta 
lesz a bőr a kezeden. Nem utolsó szempont.

* * *

Ez az aprócska ember itt a fejemben időről időre 
elképzeli, hogy létezem. Csak figyelek, hogy mi
kor hallgattassam el. Leültek a szemétdombon a 
téglafal és a teherautó takarásában. A vörös elő
kapta a cuccot, és gyakorlott mozdulatokkal meg
gyúrta a jointot. M ár rendesen be volt állva, így 
mikor letépte a felesleges papírt, a cannabis egy 
része kiszóródott. Nem szedték össze. Két-két 
slukk, ennyi volt az összes. Előtte kiürítették a 
maradékot a platóra, és a babgulyás egy része a



fekete fickó nadrágjára öm lött. Mindegy. Úgyis 
elég mocskosak voltak mindketten.

Ezután következett az álom, a szakács szidal
mai, a vezetőség szigora, a vaklárma a zuhannyal 
kapcsolatban. Álmodlak. Elvesztem a pillantásod
ban. Nehéz itt írni, mindenki ordít. Vessz el a p il
lantásom ban. G örcsölnek az ujjaim. Ezúttal ke
gyetlenül elkaptak. Az énem et nem adom.

* * *

ködöm beteljesedett híven 
lezárom szemed nem 
hívlak lassan elsétálok 
sírhantjaink felett 
m egnyugszunk a horizonton 
lassan elhal a 
felelet eddig volt és 
nem tudom miként esem 
apránként darabjaira 
az énnek míg dalomból 
is kihal lassacskán az ének a 
a síromon ott van a Te 
neved is látom amint 
elcsitul az álom s nem 
szánom mit bánom én 
időm szűk voltát naponta 
élem szürke testem holtát 
szerelmeim színtiszta 
szenvedése a szívnek szánalmas 
szorongásában



elalszom lassan 
csukd be az ajtót mögöttem 
én már odaát vagyok 
és várlak

* * *

Ma megkaptam a leveled. Túl vagyok a hete
dik krízisen. Hét perc alatt megéltem hét krízist. 
Jöhet a nyolcadik.

Nem válaszolok.
Még nem tudom, valahogy csak ez a szó kí

vánkozik ki belőlem, meg persze a tiltott szavak 
halmaza, elszorítják a nyelvem, nem, ez így iga
zán nem mehet tovább, váltanunk kell. 

Válaszolok.
Mondd, mit érlel annak sorsa, hahh. Kikíván

kozott, üsse kő. A ménkő. Hovatovább odajutunk, 
spontán írok, majd csak kikerekedik valami, ugye. 
Majd eladjuk a pszichiátriai intézet gyakorlati ku
tatómunkát végző hallgatóinak. Elrágódhatnak raj
tunk egy darabig. Sőtm itöbbegyben. Ugyeugye. 
Felkiáltójeleketm egkérdőjeleketsőthárm asponto- 
katiskéneírniaregényem benem csakvesszőketés- 
pontokatugye. Ó, mily jó e szó, átlátszó és hanghor
dozó, mint egy biztató altató, mely hizlaló, egy
szersmind szórakoztató. O, ló olló, ritka, mint a 
holló, kívánok valamit, e csillag, mely hulló, lehul
lott, el nem mondom, mit kívántam, huss, ködök
be, füstbe szét. N-nem da-da-da-da-dadogok. Lát
tatok. Csak úgy eszem, ha hánytatok. Nem vicc.



Átok, látnok, tátok, szátok, rátok, fátok, mákok, 
zsákok, szákok, átlátok a füstökön, á-t látok az 
arcodon.

Furcsa válasz leveledre, valóban. De mit vár
hatsz e m egfáradott, konok robot éneim től, ha 
megül a csend, s kedvem szottyan űzni el.

A tiltott szavak kikívánkoznak. Zárójelbe ve
lük. (Szerelmedért mindenemet, szerelmemért béke 
veled, nem látom az arcokat, arcod lássa harcom at 
a szerelem ért, a szerelem ért, a szerelem ért, a sze
relemért. Igen. Úgy is, mint spontán és m int át
gondolt harccal m egküzdenék én mindenképp. A 
szerelm edért. Hiányzó láncszemek a rések énjeim 
között, és most keresnem kell a megfelelőt Neked. 
Bocsáss meg, ha lassú a harc, de a navigátorom 
éppen rabigáját nyögi.) A tiltott szavakat a záróje
lek közé zavartam vissza. Adj egy cigit, aztán be
szélgethetünk.

Na, ezt a dohányzást is csaknem félbeszakítot
ták, néha tele van a zsebem fél, negyed, három ne
gyed bűzrudakkal, csikkekkel, meg minden szar
ral. A zoknim ordenáré bűzlik, a szekrényem még 
mindig rendezetlen. Állítólag.

Nem mondok én semmit, testvér, csak tűnő
döm. írsz. Nem. Csak tűnődöm . Az élet, ugye, 
megy tovább, a bab fő a fazékban, a chilis bab, 
ugye, meg ugye a kékben játszó fehér macskának 
is legalább kilenc élete van, nekem is m aradt úgy 
kettő. Ajándékba. Ma megkaptam a leveled. Nem 
válaszolok. Még.



Most hívnak. Megyek. Nem tudom, hová, nem 
tudom, mikor, nem tudom, miért. Sosem tudom.

Megyek.

* * *

(Szeptember 26., szerda)

Minden gondolat, apró ember; felhőim , váltás

Minden gondolattal képes vagy m egbarátkoz
ni. M indegyikkel. Beleértve a halált, a bukást és a 
szerelmet is.

Grünwalsky előlépett a sloziból, és biccentett. 
Jól átgondolta aznapi teendőit, miközben levakar
ta a szőrt az arcáról. Vizelés közben a WC-be kö
pött, és napirendre tért afölött, hogy pattanás nő a 
füle mögött, egyszersmind eldöntötte, hogy nem a 
kínaiban fog ma este vacsorázni, hanem összedob 
egy olcsó hazait. Ugyanekkor a Fülöp-szigeteken 
a tornádó leviszi a sarki diszkont tetejét, halálra 
zúz egy kóbor m acskát, három verebet, negyven- 
három ormányosbogarat és egy kislányt, aki elté
vedt a kínai étterem ből hazamenet. Japánban egy 
kisiskolásnak pattanás kezd nőni a füle mögött.

Azóta Grünwalsky eljutott a fürdőszoba ajtajá
tól az erkélyig. M ost kinéz az ablakon, vakarózik, 
ásít. Azután szétnéz. A távolba bámul. A tekintete 
elborul, és arra gondol, hogy.

Hol késnek a felhőim. Tudod, erre mifelénk 
valószínűleg az egyetlen szépség, ami létezik. Ezek



a felhők. Soha sehol nem láttam ennyi gyönyörűsé
ges színt és formát. Végigvonulnak az égen teljes 
pompájukban. Általában baljóslatúak ugyan, ám 
ugyanakkor lenyűgözőek is egyben. Egyedüli viga
szai létemnek. Visszhangjuk örök. Mindig csak erre

Grünwalsky gondolatait megzavarja a kávéfő
ző rekedt hörgése. Tölt, ürít. Mint minden egyes 
dolog ezen a világon. Ezután felkapja a zakóját, és 
ez a száznegyven centiméter magas, ötvenkilenc 
éves, erősen kopaszodó, krumpliorrú, ragyás, simára 
borotvált agglegény megindul kiszámíthatatlan út
ján Párizs utcáin, lassú, de kérlelhetetlen léptekkel.

Valamikor kora délután utoléri a szükség, ezért 
betér egy nyilvános WC-be. Miután lehúzta maga 
után, kilép, és a következőket mondja, teljesen 
m eglepve az ott tartózkodó három színes bőrű 
fiatalem bert.

-  Nincs jobb dolog a világon egy jó kakálásnál.

* * *

Váltás még lesz, úgy bizony.
Zavaros, mi.

* * *

A fáradtság az a bizonyos érzés, mely legyőz- 
hetetlenné tesz mindenféle testi-lelki kim erültség
gel szemben. így, mocskosán érzem magam elhi
vato ttnak , hogy m egváltsam  Neked a v ilágot. 
Ismersz. Ugye sosem hitted volna, hogy a követ



kező szó csakis m eglepetésszerűen kerül elém, 
mint egy lehetetlen folyamat, mely elképzelhetet
lenül zavarossá teheti szavaim árját.

Hrabal m eglehetősen őrült lehetett, amikor a 
regényeit írta. Főképp a Táncórákra gondolok. 
Hogy egyetlen pont létezik a mű végén, nem me
rem olvasni, félelmetes, elképzelhetetlenül.

Tompán érzem  önmagam. A versem, amiről 
beszéltél, ha megfogom a kezed, ne mondj sem
mit, tégy úgy, mintha élnék, csak játszd el, hogy 
boldog vagyok, a holnap is attól sötét, hogy szent
té tettük a tegnapot, majd hamarosan visszatérek, 
és folytatjuk.

* * *

(Szeptember 27., csütörtök)

Hűvösre fordult, fecskék, a te házad

Hűvösre fordult. Most jöhet valami váltás. De 
nem biztos. Semmi sem biztos. Soha semmi sem 
biztos. Soha, bizony.

Ma elmentek a fecskék. Az utolsó visszanézett, 
rám mosolygott, intett, majd sietve távozott a töb
biek után. Biztató. Mégis magányos maradtam.

Jellemző rám a spontán alliteráció, de ez egy régi 
vers m aradéka volt. M ásnapok m éltó mondatai 
mesélik múltam megható magányát. Mondjam még. 
M iért mosolyogsz, mondd. Megéri. Mesélj. Meg
kaptam mankóimat. Mehetnék máshová. Maradok.



Ma délután a Te házad előtt szállítottak bennün
ket, mint a marhákat. Az irántad érzett szerelmem 
egy hozzám hasonlatosan bűzlő fickó hóna alatt, 
és egy hozzánk hasonlatosan bűzlő fickó válla fö
lött bontakozott ki. A szívem emiatt egy hónalj és 
egy váll között dobogott hevesen, könnyeimet egy 
idegen térd és a saját combom tartották vissza. Nem 
suttoghattam, szeretlek, mert fogaim közé egy to
vábbi fickó sarka szorult elbénítva nyelvemet. Csak 
szűkölhettem, és azt szűköltem, a szerelmedért ha
lok meg, és nem azért, m ert itt a Halálnak szántak 
bennünket. Szűköltem, és a szívem immár egy la
pocka és egy ágyék között dobogott, és képtelen 
volt kiugorni helyéből. Csak szánalmasan vergő
dött, és megrepedt az alatt a fél másodperc alatt, 
míg a sarok mögött felsejlett a kaputok.

* * *

A fecskék ma elm entek mind. A legutolsó még 
visszanézett, rám mosolygott és intett, azután si
etve távozott ő is a többiek után. Biztató. M égis 
szomorú.

És úgy hírlik, megyek én is egy ideig. Északra 
megyek. Tavasszal egy kicsit később fogom m eg
látni az első fecskét, m int azok, akik maradnak.

Minden madár sorsa ugyanaz. Elkopik a csont
juk a sok költözködés miatt. A szívük viszont ha
talmasra nő a végtelen szeretettől, amit a horizont 
iránt éreznek.



Tudod jól, mit jelent nekem a fészek, melyet a 
Te tollad melegített. De a végtelen látványa sosem 
hagyott nyugvást számomra, s bár a szárnyam fá
radt és béna, a szemem még ép. Nem nyughatom, 
és sírom veled, hogy nagyon fáj, ahogy szakadok 
ketté, sőt még több felé és

* * *

Fáradt vagyok. Az árnyékodra
roskadok, és
egyetlen társam a
hűlő emlék, ahogy
odafújt emlékeid
mellé az
idő.
Tűnődő kézfejeink 
az ujjak érintését 
vágyj ák
sorvadó kínlódásában 
a tehetetlenségnek.
Nincs már szép szavaknak 
szárnyain lengő 
verselés.
A költő halott.
És csak sóhajtani tudok.
Mondataim vakok, 
süketek is
talán, míg emlékeink 
falán lassan 
elkopik a múlt.



Új falak épülnek, 
kedves, s 
amit magam köré 
építettem, onnan 
hiányoznak az ablakok.
Csak tapogatni tudok.
Vakon és
bénán. Nem látlak.
Csak tapogatok körben a 
sötétben, és azt 
suttogom

* * *

Is there anybody out there. Is there anybody. 
Out there. Hush. Is there. Anybody. Out there. No 
voices. The sky is covered. Bricks are put back aga
in. In their places again. No voices. No light. The 
white blind light rules. I am sitting in the centre of 
this dark circle. Deaf, blind, dumb. Concentrating. 
W hispering. Is there anybody out there.

My third eye’s open.

* * *

(Szeptember 28., péntek)

Az épület

Az épület, melyet kiválasztottam magamnak, 
egy templom. Melyet ismerek. Innen látom a tor



nyát, és ez elrepít a szögesdróton túl, tehát az ő 
segítségével utazom.

Igencsak nagy szükségem van a dologra, ezért 
ha áthelyeznek, majd újra választok magamnak egy 
hasonló épületet.

Minden késik. Idegeink pattanásig feszülnek.

* * *

KZ, fecskék és szúnyogok, a SÖR, no meg a 
felhők és a repülők

Ennek a KZ-nek is megvannak a maga mókái. 
Igaz, gázt itt nem kapsz, de az idegeidet rendesen 
próbára teszik. Gázt itt nem kapsz a zuhanyból, de 
vizet sem nagyon. Előfordul, hogy kiterelnek a 
fülkék elé, állsz a napon egy-másfél órát, aztán 
visszaterelnek, és megvolt az illúziód, hogy két hét 
után végre tisztálkodhatsz. Marad az öntisztulás és 
a tiszta lélek megőrzésének reménye. Hosszan ezt 
nem ecsetelem.

A fecskék elm entek  m ind. Az u to lsó  még 
visszanézett, rám mosolygott és intett, azután igye
kezett ő is a többiek után. És mivel a fecskék el
mentek mind, este a szúnyogok bátran előjöttek. 
Azóta egyfolytában kínoznak bennünket még ők 
is. Felhőkben rajzanak, kegyelemre vajmi kevés a 
remény, elhihetitek.

Emberek. Ma SÖRT ittam. Huszonhárom nap 
óta először. Óh.

IS



habzó, de nem habozó 
sóhajtom, hogy óhajtom 
belül sóhaj, kívül bánat 
tudom jól, hogy nincs bocsánat 
de túl vagyunk a divaton 
m eghalok, h ’ nem ihatom

Ma este eszembe jutottak a felhőim. Ugyancsak 
régen láttam őket. Csak várom és várom az egye
düli vándorokat, melyekkel itt találkozhatom, most, 
hogy a fecskéim már elm entek mind.

És ahogy ma este felnéztem az égre, hosszan 
húzódó, kecses rózsaszín felhőket pillantottam meg 
a horizonton kígyózni. M osollyal az arcomon épp 
készültem üdvözölni őket, amikor észrevettem a 
lassan mozgó, apró, fekete pontokat távolodni. 
Akiket üdvözölni akartam, nem felhők voltak, csu
pán repülőgépek hagyták ott mérgeiket.

* * *

vozi me 
pomozi me 
vodi me 
pogodi me



írsz. Nem. Csak tűnődöm. Széjjelfutnak a gon
dolataim. Most majd mindjárt elrejtőzöm és rágyúj
tok. Ma az ezredikre. Vannak ilyen napok. Itt is 
minden relatív. Itt sem találom meg a fix pontot, 
hogy ama régi bölcs kimozdíthassa helyéből a vi
lágegyetemet.

Menjünk, nosza, majd szakszerűen glédába ál
lítom a gondolataimat.

* * *

Ja, ju t eszembe, ma onanizáltam. Lassan min
den összejön. Ebéd után a budiban. Előtte láttam 
valami vén ribancot, meglehetősen nagy, kissé lógó 
mellekkel. Az ejakuláció gyorsan jött, az eredmény 
tetemes. Ebben a hónapban ez volt az első szexuá
lis élményem, nem számítva azt az egy-két álmot, 
melyekből az egyik nem volt hetero. Hja, itt nin
csenek nők, általában csak a dróton keresztül lát
hatunk néhányat, kerékpáron, vagy autóban elsu
hanni. A sperma a WC falára spriccelt, de azóta 
lemosták valószínűleg. Az erekció az ejakulációt 
követően azonnal megszűnt. Az aktus nem oko
zott maradandó élményt. Olyan volt, akár egy fog
mosás. Felejthető.



Bizony, hárman vannak.
Egyikükkel sincs hagyományos szexuális kap

csolatom. A búcsú pillanatában az egyik mosoly
gott, a másik zavarodottan és kissé becsípve né
zett rám gyönyörű szemével, a harmadik pedig 
szanaszét harapott és karmolt, majd édesen belém 
bújt, és újra megemlítette, hogy majd a feleségem 
lesz. Szerelmes vagyok. Nagyon.

Érdekes, hogy míg a saját elmém darabjaira 
hullik szét, addig hárm ukat lassan egy egó\á  ra 
kom össze. Hogy egyszerűen csak RÁ gondolhas
sak. Gyakran, nagyon gyakran.

A fájdalom jön és múlik, jön és múlik, szét
morzsol lassan, elvisz a fenébe. Ezért hálás lehe
tek neki akár.

Járt itt egy pszichiáter, aki megkérdezte, ho
gyan érezzük magunkat. Fiatal nő. Csinos és fa
cér. Nekem terápiát ajánlott, de azóta nem láttam. 
Pedig szívesen befizetnék egy terápiára vele.

Hogy érzem magam.
Egy hónap alatt ittam kétszer fél üveg sört, 

négyszer szívtam kendert, és ma kivertem. Az élet 
apró örömei. Meg örülök, ha ülhetek ö t-tíz  percet 
nap közben, meg örülök, ha van egy szabad órám 
vacsora és lefekvés között, hogy írhassak. Örülök, 
ha szép felhőket látok. Örülök, ha söprögetek, és 
nem kell földet hánynom. Örülök, ha hallok vala
mit a kintiekről, vagy ha levelet kapok olykor-oly
kor. Örülök, ha nevetni látok itt valakit, de* ennek



nem mindig .  Örü lök ,  ha  a lha tom.  I lyenek.  E g y é b 
ként  jól  é r ze m ma g am .

* * *

Olyan furcsa ez a hasadás. Úgy érzem, mintha 
valaki elkezdte volna ezt a mondatot, és én fejez
ném be. Tegnapelőtt valahogy valami hetilaphoz 
jutottam . M ost az esti munkáig olvasni fogok, és 
ennek is örülök.

* * *

Egy névjegykártyát puszilgatok már hetek óta.

* * *

(Október 2., kedd, 22:27)

Tabula rasa. A zombit kikapcsolták. Nem, er
ről most nem beszélek. Majd. M ost nincs tovább. 
Kész, passz.

* * *

A leendő főszereplőm itt alszik a mellettem lévő 
ágyban, és türelmetlenül várja, hogy végre a köny
vembe kerüljön. De a könyv, melyet írok, nem a 
főszereplőről szól, hanem rólam. Sajnálom.

Majd valamikor. Hamarosan. Majd.



(Annyi t  e lá rulok ,  hogy  szer in te  Frenki  néven  
ke l lene s zer epelni e.  De  nem ez  a valódi  neve.  Ma j d  
meg lá t j uk .  Talán. )

* * *

A Hold , álm ok, köd

Tán a telihold hat rám ilyen visszásán, de teljes 
az űr az agyamban napok óta. Meg kéne tán várni, 
hogy kipihenjem magam egy cseppet.

Egyébként fennkölt és lenyűgöző ez az októ
beri hold, a legszebb talán, amit valaha is láttam. 
Furcsa, hogy itt mutatja legszebb arcait az ég. Soha 
még ily sok gyönyörű színt és formát nem láttam. 
Á ltalában baljóslatú, ugyanakkor költői, igazán 
lenyűgöző. Az egyetlen szépség, az egyetlen vi
gasz mifelénk, azt hiszem. Soha el nem felejtem.

Az álmaim kaotikusak. Erre még visszatérek.
És ma reggel már felkelt a nap, mikor a Fensé

ges Telihold még mindig felém fordította orcáját, 
és huncutul rám kacsintott -  mint egy zsarnokbőr
be bújt csintalan királyfi - ,  majd a reggeli harm at 
felett elhúzta ködből és bíborból szőtt fátylait. Rám 
szakadt az ég. Az a gyönyörű.



(Október 4., csütörtök, 0:26)

Psszt. Most nem szabad írni.

* * *

(Október 4., csütörtök, 0:28)

Legszívesebben megennék egy almát. Éhes is 
vagyok, szomjas is vagyok, és a szám bűzlik a va
csorára fogyasztott hagymától.

Itt a társaim közül senki sem beszél magyarul. 
M ondtam nekik, hogy róluk is írni fogok. Eldön
töttem, hogy ha majd kérdezik, miket írtam róluk, 
mesélni fogok mindenfélét. Nem rosszindulatból, 
csupán a m ulatság kedvéért. Játssz, hogy ne tűnj 
halottnak.

* * *

miféle vers
vetkezz, élvezz, semmisülj 
gyorsan, vadul, mindenestül 
de
vágynám azért vállad 
érintését
mellkasomon minden 
szürke hajnalokon 
párnámon hajszálak



írják Neved 
megnyugvásképp 
minden napok 
enyhítő írjául 
alá

talán már nem is 
az én versem 
új em ber vakogja 
bánatát a 
gyűlölt, üres 
éjszakába 
m ellettem  az őr 
szuszog
álmában feje meg
megbillen
nyitva felejtett csapok 
a Föld könnyei 
e késő órán 
halál ha virrad 
m enekülnél-é, mondd, 
vagy előbb elzárnád 
a csapot

néha eszembe jutsz, 
gondolataim ba robbansz, 
mint azon az estén, 
az utolsón
képed úgy harapja agyam, 
mint te akkor, karom, 
vállam, nyakam, lelkem



öleléseddel
s szinte maga köré csavar 
a kín

mire várunk még 
papírom fogy, könnyeim 
lassan elszikkadnak 
majd kérges testtel 
öleljelek
száraz szerelm et lehelve 
tikkadt ajkaidra 
az enyészet menyasszonya 
lennél,
vagy.-az enyém 
vagy az enyém és 
én vagyok az enyészet 
maga
akkor bom oljunk el most 
mire várunk még

kedvesem,
ne olvass e sorok között
szemrehányást
semmiképp
önnön félelmeim legnagyobbikát 
vetem papírra épp, 
melyet m ásként megnevezni 
nem tudok 
nem tudok
semmit sem tudok, csak 
hogy így elem észt a ja j



s felgördül a sötét függöny 
a kép
szűk és kopott szoba 
meztelen villanykörte 
a költő asztalánál 
görnyed
agg keze százezer év magányában 
markolja ugyanazon 
írásgörcsben merevedve a 
puszta levegőt

későre jár,
e képek csalfák, nem 
valósak, tudom, 
százezer év magánya ott 
ért véget, hol 
elém lépett végzetem

s azóta oly megnyugtató
tudni azt, hogy
vagy

* * *

Hoppiá. Az utazásból vissza, a versből át a pró
zába, titokban szellentek, valaki hányni próbál a 
WC-n. Undorító zajok e kora hajnali órán. A be
tyárrom antikának is vannak határai. Huhh, de fel
frissültem. A Nőnek már a gondolata is feltölt ener
giával. Ez pedig egy vers volt a három ból az



egyikhez, ki erősen tart az Egy felé. De most in
kább gyújtsunk rá. Aztán majd lesz valahogy.

* * *

Még mindig facsar a bab, amit ebédre dobtak 
elénk. A fingás is gyönyör a maga módján.

* * *

Denevérek és baglyok serege érkezett a fecs
kék helyére a minap. Bőrök és tollak surranása 
reménnyel tölt el e késő órán m indenképp. Egy 
vagyok közülük. Ezen már nem változtathat sem
mi sem.

* * *

A m últkorjában egy hajóra keveredtem vala
hogy, ott betértem egy kocsmába. Egy ismerősöm 
ült az egyik asztalnál az újdonsült feleségével. Én 
odamentem, hogy gratuláljak, de a nő rám nézett, 
és azt mondta, várj még, korai lenne, míg ezt vise
lem. S akkor láttam  csak, hogy a menyasszonyi 
fátyol alatt testén apácaruha feszül. Az arcára nem 
emlékszem.



Almok és levelek

Ma ketten is jelen tkeztek . Az októberi szél 
passzol a nadrágom színéhez. Az első még álmom
ban is mosolygott, s a tomporát mutatta kajánul. 
Bugyijának virágillata volt, bizony.

A harmadik, ki közelít az Egyhez, a kapcsolat- 
felvétel némileg hagyományosabb módját válasz
totta. Látszólag. De a varázslat tökéletesen végbe
ment, s végre újra a Lámpás lehetek, bizony.

Hol késik, aki zavarodottan néz gyönyörű sze
mével.

* * *

Valaki ma pálinkát csem pészett be. Valaki pá
linkát adott nekem. Valami pálinkát ittam. Huhh. 
Ez jó erős volt. Isten.

* * *

(Október 6., szombat)

Ave, Cesar, morituri te salutant.
Egész héten esett.
Ezek meg csak álltak az esőben, és be nem állt 

a szájuk, míg a gyapjúpulóver kövérre dagadt a 
testükön, s a víz kimosta a sarat a kövek közül, 
olyan ködszerűen szemelt csak, de sűrűn, ó, sűrűn



és sötéten, mert valóban paplanszerűek voltak a 
felhők odafenn, piszkos paplanszerűek, nem olya
nok, mint amilyeneknek én szeretem őket, bár én 
nem is láthattam ezeket a felhőket, m ert m ásvala
ki állt ott a szitáló esőben, és mégis jobb ez így, 
mint amikor az ismerős fehér csíkok szántják fel 
az ég szentséges kékjét, bizony ám. A szél nem 
fújt, tökéletes csend honolt a sivár tájon, csak szi
tált ez a piszkos eső, kimosva a lelket is Isten m in
den teremtményéből. Állandó félhomály honolt az 
istenverte tájékon. Balról egy jellegtelen akácos, 
amúgy semmi, csak kavics, meg gyér föveny. Ezek 
meg csak álltak ott az Idők Kezdete óta, és be nem 
állt a szájuk. (Vigyázz, most párbeszédek követ
keznek.)

-  Jó napot.

-  Jó napot.
-  Már köszöntem.
-  Nem számít. Figyeljen csak ide. írtam  egy 

verset.
-  Nem érdekel.
-  De évek óta nem írtam már le egy épkézláb 

mondatot. M ost viszont úgy érzem, kezd kienged
ni ujjaimban ez a konok görcs és újra alkotni fo- 
gok.

-  M ondtam már, hogy nem érdekel.

-  Kölcsönadtam háromszázötven dinárt. Ötve- 
net egyik társam nak, háromszázat egy másiknak.



Most félek, hogy nem adják majd meg. És a cig i
met is folyton elkéregetik.

-  Kuss.

-  Azt hiszem, legjobb lesz, ha elhallgatunk.
-  Én is azt hiszem.
Most hallgatnak, de az eső ugyanúgy szitál to

vább egyhangúan. Minden marad a régiben.
Minden.
Vae victis.

* * *

Lámpaoltás előtti másodpercekben mért gyors
írás mittudomén miről.

Vége is van már.

* * *

Lassan elenged a szer teljesen. Mégis, ahogy 
elengedtem  magam, úgy maradtam, és a vacsorára 
bekebelezett másfél szelet húsos szalonna (egy az 
adag, fél a kukából), valamint az egy darab kemény 
tojás sem ülték meg a gyomromat, azt hiszem leg
alábbis.

V iszont van itt köztünk négy ikerpár. Ebből 
három olyan egyforma, mint a kínaiak, egy meg 
nem annyira. Azonban ezeknek meg olyan nép
meseízű nevük van, hogy Sefik és Tufik. K ezdet
ben ezekről is azt hittem , hogy tök egyformák,



azután kiderült, hogy mindig csak az egyiket lát
tam, a Sefiket. Mik vannak.

* * *

(Október 9., kedd)

Ma délután tizenhat óra harm inchét perckor 
m eglátogatott bennünket az A tyaisten. Amikor 
helyet foglalt, jobbján az Ördög ült, balján egy 
majom. A mérleg tökéletesen kiegyenlített.

A főnök elmondta, hogy ami Kinn vár bennün
ket, az a legnagyobb gonosz. Itt a legjobb miné- 
künk a dróton belül. Még nem hiszek Neki.

így Ádám agyát Füst borítja, s a falakon túl el
távozik Keletre. Kerubot nem állít mögé senki sem. 
Senki sem. S Mindketten emlékeznek az Örök Fel
adatra. Az Almába harapni újtra és újra és újra. És 
persze a Legfőbb Ajándék az Em ber szám ára. 
Timsel.

Te is emlékszel rá, Kedvesem.

* * *

Frenk, a főszereplőm igen türelmetlen. M ond
juk, megértem, igen ritkán jut szóhoz, mondjuk. 
Hát.

(Olyan lehetetlenségeket szeretne magáról visz- 
szaolvasni, hogy hogyan önkielégített éjjel az ud
varon, meg hogy hogyan nyalogatná végig azt az 
aranyos kislányt, aki tavaly még a tanítványom volt,



tegnap viszont meglátogatott, mert hiányoztam neki. 
De ilyesmi persze szóba sem jöhet, ilyet le sem írok. 
meg sem említek, még csak azt sem engedem meg 
Frenknek, hogy ilyesmikre gondoljon.)

Ja, meg van még itt egy fickó, aki megkért, 
hogy rakjam bele a könyvembe. Hát, nem bánom, 
belerakom.

Savó Potpara.

* * *

Különben ma ugyanaz a kövér Őr üvöltött az 
Atyaisten érkezése előtt, aki múltkor a tökét va
karva üvöltött m etaforákban arról, hogy a lyuk 
mellé szarunk, meg a lerakat mellé szórjuk a sit
tet, öntjük a moslékot.

A cannabis füstje valóban beragyogja homloka
inkat. Ilyenkor a kövér Őr üvöltése is elmegy hol
mi zenének, meg a víz nem válik vérré a számban, 
és még azt a két siklót is igen megsajnáltam, kik 
egy gödörbe estek, és nem tudnak most kijönni.

Az Atyaisten tekintetét viszont nehezen álltam, 
az első sorból, álomtól ragadó szemekkel, kiszá
radva, kristálytisztán elvonatkoztatva, egy időre 
m indörökké.

* * *

(A majom persze mindig közbeszólt.)
M ajom. Mit ér a te erőd.
Ördög. Erőm végtelen.



M ajom. Mitől több a te erőd az enyémnél 
vajon.

Ördög. Miféle erőd létezik tenéked, mondd.
Majom. A Süketek, a Vakok és a Némán Kán- 

tálók ereje, bizony.
(És ekkor az Atyaisten szólt közbe elégedetten 

vigyorogva. Ujja tetemes szakállábán szántott.)
Atyaisten. (Az ördöghöz.) Látod, látod, pajtás, 

bizony, mondom, itt veszítettél egy Örökkévaló
ságra.

(Ezután nem szólal már egyikük sem, csend
ben ballagnak tovább a pusztában újabb alanyát 
keresve m egkezdett m ondataiknak. Káin, Jónás, 
Jézus. Ők mindnyájan kiállták a próbát, ha jobban 
belegondolunk, m ert tökéletesen m egfeleltek a kí
vánalmaknak. M ert semmi sem történt eddig vé
letlenül, úgy tűnik.

És a já ték  folytatódik.)

* * *

(És az Atyaisten újabb cseppeket bocsát a fü
ves pusztára az akácos mellett, és azok ketten még 
mindig némán bámulják, ahogy a víz lassan kimos
sa a homokot a kavics közül.)

* * *

Tegnap hívattak. A guggoldából jöttem  éppen. 
A torkom még mindig összeszorul egy cseppet, 
mikor a nevemet hallom. Látogatód van, mondták.



Me gl ep őd t e m ,  hiszen két nap ja  má r  t a l á l kozha t t am 
a kint iekéi .  El sem tudt am képze lni ,  ki lehet  az.

S lám,  el jöt tél .  Ezút t al  is mosolyog t á l .  Mi nd i g  
m os o ly ogs z .  Szeret lek.

Hoztál fényképeket. M egmutatni. Mindegyiken 
ott vagy. M indegyiken mosoly vagy. Gyönyörű. Te 
vagy az én mosolytündérem.

Úgy kívánlak, mint még talán soha senkit. Ja
nuárban leszel tizenhat. Vízöntő.

Egy fotót elkunyeráltam.

* * *

Most nézlek. Meghalok.

* * *

Ahogy ott álltak, az ajtók kifordultak, mint egy- 
egy Világ, sarkaikból, ahogy csak úgy maguk elé 
néztek.

A Világnak is lehet éppen lelkiismeret-furdalá- 
sa, ha egy sor halálfej mered rá iszonyatos néma
ságban. Esélyük nincs egy szemernyi sem, mégsem 
m ozdulnak egy tapodtat, csak álnak ott m ozdu
latlanul.

Nem gondolnak már az ajtókra sem, a Világokra 
sem, a porra sem az orruk előtt. Csak lehajtják fe
jüket.

És csak úgy maguk elé néznek.





II. FEJEZET

Ez az egész valahogy úgy kezdődött, hogy kilép
tem az ajtón, és

* * *

Csend van a szobában. Az arcok körbefordul
nak lassan. Lassan, lassan, mint egy filmrészlet az 
álomból a korcsolyapályák félhomályában. Á lom 
ízű magányom ólmos perceit számolom egyfoly
tában. Hangok egyik irányba sem távoznak. Á t
ölel a magányom. Vigasztal. Szeret. Az ő hűsége a 
kizárólagos, miben bízhatom a halálig és túl.

Csendem folytonos. Beengedtelek. A film pe
reg tovább. Tőmondatok sorjáznak. Könyörtelenül.

Az emberek néznek rám. A szájuk néha m o
zog. Valószínűleg a légnyomás kiegyenlítése vé
gett. Mit bámulnak. Nem tudom.

Az egyikük arca eltorzult ma délután. Hevesen 
gesztikulált, nyála az arcomba fröccsent. Elrohant, 
majd visszatért. Többedmagával. Mindannyian iz
gatottaknak tűntek. Csak néztem egyikről a m á
sikra. A képek összekuszálódtak.

Az egyikük megütött.
Vágás/A kép lassan elsötétül



Most megpróbálom  felidézni, hogy a fenébe 
kerültem ide. Gondoltam, nem lenne rossz ezzel 
kezdeni a II. FEJEZET-et. De nem megy. Egysze
rűen fogalmam sincs. Se kép, se hang, ahogy mond
ják. Azaz akad egy-két csörrenés, négy-öt villanás, 
de semmi összeilleszthető. A puzzle kilencvenhét 
százaléka elszóródott.

Akkor hagyjuk már ezt is inkább pihenni, mint 
azt a szerencsétlen Frenkit, aki itt alszik a m ellet
tem lévő priccsen, és folyamatosan zaklat, hogy 
jegyezzem  már végre le a botorságait. Azt hiszem, 
ő a világ legszerencsétlenebb sorsú főszereplője, 
beleértve Jean Valjeant, Rómeót és Júliát is. Saj
nálom, öregem. A világ el fog felejteni.

* * *

(Szeptember 4., kedd)

A Nő aznap zavarodott tek in tette l, kócosán 
mosolyogva tekintett a Férfira. Az a búcsú pillana
tában nem m erte átölelni, de a tenyere érintését 
magával vitte, a mindent elfeledésbe a felejthe
tetlent.

Addig a többiek a Féfiban lesben álltak és vár
ták a többi Nőt, hogy jöjjenek, hogy pillantásuk, 
tenyerük, m elegük és hidegük segítségével meg
őrizzék a Férfit az örökkévalóságnak.



Agyam atomórája porrá törött. A tegnapi ken
der füstje jótékonyan borítja agyam még sokáig. S 
agyamban ugyanazon szavak rímelnek ugyanazon 
szavakra, mint az óra tiktakjai.

Álommanó kürtjébe lehelt.

* * *

ma a vers helyett 
majd álmodom 
Rólad, bár 
Véled álmodnék 
inkább, s
egy részét leálmodnám 
mosolyodnak, mely 
Ajkadon Örök 
a bíbor feledés 
arénájában.

* * *

(Október 11., csütörtök)

Az im ént kiszedték a kezemből ezt a füzetet, 
amelybe írok. M egpróbáltak rávenni, hogy fordít
sam le a nyelvükre az előző verset. Nem megy, nem 
vagyok műfordító, nincs kedvem. Köpök rá.



Na jó, legyen, 
danas, umesto pesme 
ja  cu da sanjam o 
Tebi, mada 
bih sanjao s 
Tobom,
lizao bih tvoj osmeh,
Vecni Osmeh na usnama 
u areni purpurnog 
zaborava 
Tessék.

* * *

Versre hangoltak ma a felhőim. M ert igen, újra 
eljöttek, felsorakoztak, a rőten lángolótól egészen 
a baljóslatú, harapós szürkéig, és a gépek szántot
ta fehér sávok is sötétre váltottak ijedtükben, úgy 
bizony.

Ahogy a felhőimbe mélyedtem, eszembe jutott 
a gitárom. Biztosan elhangolódott már. Csaknem 
teljes negyven napja nem vettem az ölembe, nem 
dédelgettem, nem téptem a húrjaiba, nem is érin
tettem. A negyedik szerelmem a távolba veszett, 
nem is jelentkezik, csak a felhőim által üzent. Visz- 
szavár.

Ő is.
Ő is. (Kérdőjel.)
A többiek is. (Kérdőjel.)



Folyton álmodlak. És folyton álmodom, hogy 
igen, most megénekellek, igen, ma következik ama 
költemény, mely csak Rólad szól, csak a Tiéd, csak 
Neked, csak Hozzád. Ám a gitárom nélkül fiatal 
tested, mosolygó éned megénekelni nem tudom. 
Mint ahogy festék híján felhőimről is csak dadog
ni vagyok képes. Ostoba halandzsába fűlva.

* * *

ez még nem az a 
vers,
mi elmondja, mit érzek, 
még nem tudom, csak 
nézlek, csak 
álmodom és 
éjjelente álmomba 
idézlek
ez még nem az a vers 
még nem érettem meg 
a szóra,
még nem ütött az óra, 
még nem hínak az 
idők
a szépre, a 
megnyugtatóra 
ez még nem az a vers 
még túl lázasan siet 
a szív, szertelen



kerget a vágy, 
elemészt
vetetlen ágy, lázba 
űz lelket és 
észt
átlép az álmodon 
ez még nem az a vers

most még csak álmodom

* * *

A fogyó Hold hűvös árnyékában fogan az éji 
Átok.

* * *

Akkor is ilyen piszok rossz ősz következett. A 
dal most ismét aktualitást nyert. M egosztom vele
tek, ne vesszen a feledésbe. Úgy is, mint fájdalmat 
fájdalommal, vagy csak a rozsdás leveleket sodor
ja bár odébb, mindegy. De úgy is, m int eltévedt 
kakasszó vagy késő nyári harmattól gémberedett 
fülemüle az akácos árnyékában, kora hajnali órá
ink egyikén.

Búcsú/Még egyszer

őszi szél volna jó  
távozásra biztató 
de most nyár van, kedvesem 
nem láttam még így sohasem



őszi széllel szállhatok 
oly sok újat láthatok 
szép szemedben a félelem 
nem m aradhadsz már velem

soha, soha nem látlak újra 
fájdalmasan peng gitárom húrja 
búcsúzom 
ég veled

csendben hallom még a dalt 
nincs tovább, mi visszatart 
csúf őszi zápor, végtelen 
nem m aradhatsz már velem

soha, soha nem látlak újra 
fájdalmasan peng gitárom húrja 
búcsúzom, búcsúzom 
búcsúzom, Ég Veled

* * *

a terepjáró által felvert 
porfelhő mögött 
az Ördög
szarvain csillant meg
a napfény ma délután
ott ahol a Nyári Út
kanyarodik
még a rosszkedvem is
elm últ és



nincs egy hely hova 
betérnék
hazagondolni nem 
merek semmiképp 
tekinteted immár megrémít 
megfáradtam, az igazság 
az csupán
lekuporodnék a Világ Sarkába
és csak aludnék
ezután

* * *

(Október 16., kedd)

Xalol

KSALOL
K cajio ji
(Ez nem rossz. Nem bizony. M ajd.)

* * *

(Október 17., szerda, 23:14)

O, ez a jóízű, rossz ízű, seízű, ehh. Feszült sem
mittevés. Kiélesített idegzet. Hopp. Most jön. Nem. 
Mégsem. De bárm ikor jöhet.

És akkor hopp.



(Október 18., csütörtök)

mentális zuhany

* * *

(Október 19., péntek)

Már egy egész tollat kiírtam. A füzetek mellett 
volt egy-két levél is, igaz. Ezzel a tollal kellem e
sebb írni. Kár, hogy a nyomtatásban nem látjátok.

* * *

-  Beszélsz még.
-  Nemigen.
-  Párbeszédek pedig kellenek.
-  Egy frászt.
-  Gondolod.
-  Gondolom.

* * *

Óóóóó, minek is ez a pisálni, dohányozni, fin- 
gani, aludni vágyó parányi ember, most már mára 
nem elég az ihlet, menjünk a picsába már.



(Október 21., vasárnap)

Negyvennyolc napja idebent. Anyám beteg. 
Fekszik. Valaki itt m atat körülöttem . Idegesít. 
Nem lehetne inkább máshol, m áshogyan. Elvá
gyódom, ó, nagyon. Menjetek már, hagyjatok bé
kén, elég volt.

* * *

(Október 21., vasárnap, 19:43)

Hidegen hagy a halál.
Hallatlan.
A zászló egy rongydarab. Alatta gyülekeznek 

csonttá fagyott torzszülöttek. M indent elemésztő 
jég pattan a sivár utcák hosszán, a végtelenben ta
lálkozó egyenesek felé. Minden kemény és rideg. 
Nincs fonnyadás. Agyam lefolyói eldugultak. Mor- 
tus vivendi.

* * *

Október 22. van, hétfő, melynek reggelén ki
tartóan esett az eső, változó intenzitással. A vodka 
úgy jö tt a marijuanára, mint a mennydörgés az éj
szakába.

Hasra fekszem inkább, és beszámolok.



Furcsa, tudom, hogy tizennégy perc múlva szó
lítanak, de különösebben nem érint a dolog. Nem 
is engem fognak szólítani tulajdonképpen, hanem 
egy ismerős/ismeretlen nevet. De majd szófoga- 
dóan odaballagok, mert nem akarok ártani neki.

M ondhatnánk akár, hogy itt Derry beszél, bár 
nem ismertem meg még a Nevemet, felsejlik egy 
Kóbor, de maradjunk inkább az én megnevezésnél.

Voltam már Lámpás is, bizony. A Herceggel 
meg a Kölyökkel végigsurrogtuk a régi, homályos 
istállót, míg folyt a bor, s m eghitt zene szólt a rá 
dióból. Csak a Meglökő hiányzott, meg a Herceg 
sem nagyon találta magát, de a Kölyök és köztem 
fűződő időtlen szerelem minden rést kitöltött. Ó, 
és most is teljesen elszálltam  innen, lássuk hát, 
hogyan is és miképp.

A Kölyökkel szorosan átöleltük egymást akkor 
is, mint sokszor máskor, amikor bizsereg a hát meg 
a kar, és egymás szemében látjuk csak a világot.

A bor édeskésen volt száraz, és nagy űrt ha
gyott bennem akkor, mikor elm ent Szilvia.

Meg ahogy cipelt végig a városon, én vérző 
fejjel meg a folyóparton végig utánaüvöltve, meg 
a m ásik városban, a kocsm ában a pulóverével, 
melynek letépett darabkája még mindig egy kabát
zsebem ben lapul, meg az Ú jraegym ásé, m ajd 
Ö rökreegym ásé érzése, a M enjünkinnenszerel- 
memnagyavilág. Mindez az Enyém most is, el nem 
vehetik Tőlem, sohasem.

Elvetélt az este, lassan visszahúznak. Lassan 
visszabújok. Kedvesem. Találkozunk.



Hogy is mondjuk mi.
Ugyebár.
Timsel

* * *

Hú. M intha le sem szálltam volna a tegnapi 
autóbuszról. Október 23. van, kedd, ahogy én tu
dom. Este fél kilenc.

És délután elmerészkedtem a barátságos orkok 
területére. Minden békés volt, valóban. Azután este 
is. És akkor békésen szuszogtak valamennyien. Én 
valójában a szemeteseket raktam le a gyűjtőnél. A 
felhőim rózsaszínűén és szégyenlősen visszahú
zódtak, ám a Hold máris hirdette szerelmesem ha
talmát, és jobbról látszott ama templom tornya.

És nem tudhattam, hogy valójában az ódon és 
homályos istálló jobb felső sarkában húzódik szen
de kis lelkének pókhálója. A Kölyök esengve te
kintett rám, a Herceg értetlenül. M eglepetten for
dultam körbe, de végül is ajkaink egymásra találtak 
a Kölyökkel, és minden rendben volt azonnal.

Ma, ahogy átgördültünk a városán, ismét átél
tem a tegnapiakat, mindent láttam újra. Ám később 
a Kis Kócos Érteden Tekintetű Kedves is eszembe 
jutott. Most először kavarodtak meg bennem az 
énjeim a szerelm eikkel, vagy talán m ásodszor, 
igen, azt hiszem.

Miket is beszélek. Tudod, ez az az állapot, ami
kor már semmire nincs szükséged, se sörre, se cigi
re, sőt még zenére sem (persze azért egy kis kaja 
és szex jól jönne).



A Többiek és a többiek alszanak körülöttem. 
Az Élet Szép. Hercegnő.

Ó, majdnem azt írtam, Ő.
Azonnal csörögnek a láncok. Itt az összes kis 

ismerős idegen folyton a kolompszóra csörtet az 
etetők felé. Én most már darabokra estem.

Lassan vánszorog csak körbe, amire várok. 
Émelyítő zene szól.

Rakj össze, kérlek.

* * *

A leveled ma sem jött meg.

* * *

Elfogyott a fű.

* * *

(Október 24., szerda)

Most némiképp visszajöttem. Sajnos. Tegnap
előtt bekerült valahogy néhány grammnyi, s azóta 
a fiúkkal egyfolytában rajta voltunk. Az utolsó szál 
ma ebéd után égett el.

Várom a következő járatot.

* * *

És a napok múlnak.



Ez színtiszta hányás.

* * *

A kopasz indiánfőnök belépett a hálóba, és most 
itt motyog valamit a közelemben, a szerencsétle
nek szétfagytak délelőtt a metsző pengeszélben, ez 
egy ilyen október huszonhatodika, péntek.

* * *

A kapuk végleg bezárultak, úgy tűnik.

* * *

(2001. október 27., 14:16 -  ritka pillanat)

Tudatosan hasítottam darabokra az elmém. Lé
tezik még ugyan, de ingatag a szürke híd.

Az álmaim szétfolynak.

* * *

(A vázlat. Hősünk elindul a Hetedhét Erdőn 
keresztül m egtalálni régen leszakadt M ásik Felét. 
Útközben találkozik Meglökővei, a hóhérral, Ki 
Nem Volt Hajlandó Kivégezni A Kölyköt, aki vi
szont a társait kereste, azután sorban a Herceggel, 
aki önmagát kereste, majd a Kölyökkel, végül a



Lám pással, a Nyolcadik Törpével, kik egymást 
keresték. Hősünk sorban érdeklődik náluk Kedve
se felől, ám azok túlságosan el vannak foglalva 
saját ügyeikkel. Hősünk feladja, magába roskad, 
ám egy idő után rátalál a Kedves Tündér, énekel 
neki, mire hősünk friss erőre kapva eljut a Heted
hét Erdő Kellős Közepébe. Ott egy tisztást lát, 
középütt egy feneketlen kúttal. Ennek tükrében fel
villanni véli Azt, Mit Keresett. A végén mindannyi
an énekelnek.)

Dara Bokra körbenézett. Kellemetlen, súlyos 
csend telepedett a sötét erdőre. Ama híres Vihar 
Előtti helyett vihar utáni. Dara Bokra úgy látta, 
semmi sem él ezen a helyen. Arra gondolt, talán 
rossz helyen jár, ez nem is a Hetedhét Erdő, itt 
ugyan meg nem találja régen leszakadt M ásik Fe
lét sohasem. Ám a kopott rajz szerint, mit ama 
mocskos szakállú, trágár vénembertől kapott, m in
den bizonnyal erre valahol kell kutatnia.

No, az a vénség is m egérte a garasát. Göcsör- 
tös vándorbotjával az ódon kőfalat csapdosta, köz
ben mindenféle trágár szavakkal illette a botot is, 
meg a falat is. Dara Bokrának azt mesélte, őt azért 
küldték ide, hogy vizet fakasszon a sziklából. Csak
hogy útközben elfelejtette, hogyan kell. Erre Dara 
Bokra megkérdezte, mi a neve. Az öreg azt felel
te, Fényhozó.



Immár viszont a Hetedhét Erdőben járunk, aho
vá Dara Bokra számos viszontagság után valahára 
üggyel-bajjal eljutott, és most egyre a rajzra me
reszti szemét több-kevesebb sikerrel, mert Itt A 
Csillagok Is Halottak. Hősünkön kezd úrrá lenni a 
kétségbeesés. Ám ekkor a közelben valami meg
csillan, egyúttal sóhajtás hallik, de keservesen ke
serves.

Dara Bokra megdermed egy pillanatra.
Ó, ez csak M eglökő, a hóhér, Ki Nem Volt 

Hajlandó Kivégezni A Kölyköt. Éppen rágyújtott 
egy girbegurba cigarettára, és a láng megcsillant 
pallosának élén. Ekkor hagyta el keblét ama só
haj, amilyet sóhajtani csak a kísértetek képesek.

-  Ó, hát keresem Őket Délen, keresem Őket 
Északon. Keresem Keleten és keresem Nyugaton. 
Fenn és Lenn és Mindenhol. Társaimat, ó, még
sem lelem e kietlen tájban. Pusztulnék, de nem 
tudok. E lhagytak az Angyalok. Ó, hol van a szív. 
M ely megreped.

Ahogy ezt Dara Bokra végighallgata, óvatosan 
az alabárdos óriás mögé osont, és megszólalt.

-  A hátad mögött nézted már.

* * *

(Október 28., vasárnap)

Körbevesz a Város. Az én városom. De csak 
nézhetem, ez itt nem az. Nem bizony. A dróton 
belül Minden Más. Más törvények uralkodnak, de



még a növényzet sem ugyanaz, a levegő sem. Sem
mi. Úgy ám. A Várost csak nézhetem. És ez kínoz 
legjobban, ez tesz türelmetlenné, könnyebb lenne 
máshol.

Mégsem szeretném, ha áthelyeznének, még ha 
csak nézhetem is a Várost. O a harmadik vagy az 
ötödik szerelmem. Attól függ, hogyan számoljuk. 
A Szerelmem.

Anyám itt fekszik a Városban. Beteg. Kínoz ez 
is. M egöl. Itt fekszik néhány ezer méterre, de ad
dig már nem láthatok.

M ilyen lehet a halál belülről. Szerintem olyan 
sim a és sötétvörös, fekete-fehér villanásokkal. 
Nagyon sima és nagyon csendes. Mások ott a frek
venciák. Én ebbe nem merek most belenézni.

Valóban minden gondolattal meg lehet barát
kozni. A kérdés az, hogy szabad-e.

* * *

Emlékszem még, amikor elmentek a fecskéim. 
Az utolsó még visszanézett, kacsintott, és felém 
intett. Azután sietve távozott ő is a töbiek után.

Akkor voltam utoljára ember.

* * *

M eglökő lassan fordult körbe, a meglepettség 
minden je le  nélkül. Hatalmas arcán csupán a vég
telen szomorúság ült meg letörölhetetlenül, sem 
mi más. Lassan kifújta a füstöt, közben egyenesen



Dara Bokrára nézett, de lénye nem árult el semmi
féle sürgetést, várakozást.

-  Nos -  kérdezte amaz.
-  Sosem találkoztál azokkal, akiket keresek, 

tudom. M egérezném rajtad. Nem mélyedtél még 
el a mesékben eléggé ahhoz, hogy megláthasd őket. 
Csak a mélységes bánatomnak köszönhető, hogy 
engem m egpillanthattál. Mert nem Engem látsz, 
csak a Bánatomat, mely immár az árnyékommá lett. 
így van ez, bizony.

-  Én a régen lehasadt Másik Felemet keresem 
-  szólt Dara Bokra.

-  Sose áruld el ily módon, ki után kutatsz, kit 
szeretnél M agad M ellett -  mondta mély m eggyő
ződéssel M eglökő - ,  m ert így el fogod ijeszteni 
minden bizonnyal. Én mindig óvatosan kutattam, 
és meg is találtam  mindig Őket, Kiket Kerestem. 
Ám ez az Éra szétkergette az Ősi Árnyakat, és a 
saját baljós árnyait sorakoztatta fel a helyükbe. 
Ezek eltakarják a Valót, így folyton elsétálok az 
Enyéim m ellett anélkül, hogy m egláthatnánk Egy
mást. Sorsom immár bizonytalan. És nagy baj vár 
mindnyájunkra, ha Mi, Négyen nem találkozunk 
hamarosan. Úgy ám.

-  Rám is nagy baj vár, úgy érzem, ha nem talá
lom, kit keresek. Bár te is csüggedsz, látom, bölcs 
vagy. Adj Tanácsot, mit tegyek -  szólt Dara Bok
ra, és várakozón tekintett a Vén Szellemre.

-  Egyet ajánlhatok csupán, ifjú halandó. Járj 
lehunyt szemmel, m ert ez a Vakok Százada. Az 
erdő, mely körbevesz, maga az Erdő, az Árnyak



erdeje, szemednek itt hasznát ugyan nem veszed. 
Ennyit mondok, nem többet. Most menj, és gon
dolkodj el ezen m indenképp -  zárta le a tém át 
M eglökő, azzal elfordult, újra a cigarettájába szí
vott, és újra mélyen sóhajtott, el is feledve a por
szemet, melyet Útjába Sodort Az Idő.

Dara Bokra még ott álldogált egy ideig az öreg 
széles hátát bámulva, majd elindult a Halott E rdő
ben gondolataiba mélyedve. Talán meg sem állt 
volna soha többé, ha meg nem pillant egy cifra 
ruhás, méla ifjút a Holt Fák között ténferegni. A 
jelenés kék selyemkaftánt viselt, buggyos nadrá
got, ugyanabból az anyagból, díszes krokodilbőr 
szandált és turbánt akkora brilliánssal, m int az 
öklöm, mely hét sugárral, hét színben villant. Ez 
volt az első Fény, melyet Dara Bokra a Hetedhét 
Erdőben látott, ha nem szám ítjuk Meglökő ciga
rettájának parazsát. E pazar ifjú teljesen elveszett
nek tűnt az Árnyak Között. Szemmel láthatóan 
keresett valamit vagy valakiket.

Ó, hiszen ez csak Herceg, a M ásodik K ísértet 
az Ősi Perzsiából, a kelmelelkű ifjú, az Örök K öl
tő, az Ábrándozó. Mit keres itt vajon a Baljós Ár
nyak Között.

* * *

(Október 28., vasárnap, 20:59)

A Legmélyebb Csendről írom a mesémet, itt, 
az örök zaj birodalmában. M ert a szerencsétlenek



folyton mormognak, kiáltanak, vihognak, finga- 
nak, ásítanak, csupán azért, hogy elnyomják ugyan
azt a Legmélyebb Csendet, mely a Mi Erdőnkben 
is uralkodik, bizony ám.

Hát, csak zajongjatok.

* * *

(Október 30., kedd)

Egy nap karantén. Hányás és ürülék kavalkád- 
ja. Minden mennyiségben. Pehelykönnyűek a be
leim.

* * *

Ma eszembe jutottak az újak ijedt szemei, de 
aztán inkább Bella fenekére gondoltam.

Egyszer táncoltunk az egyetemi klubban. Én 
csak úgy félvállról, tudod, a karom a vállán, egyik 
kezemben cigi, a másikban korsó sör, a szem rés- 
nyire nyitva, félmosoly. És akkor elkezdte simo
gatni a hátam, majd a fenekem. Csak ekkor figyel
tem fel erre a Nőre. Ó, ha most itt lenne. Emlékszem 
a tenyerére is. Millió vonal. Félelmetes. Azt mond
ják, a boszorkányoknak van ilyen. Olvashatatlan.

Rövid, vörösre festett haja volt. Erőteljes élű arc, 
orrában ékszer. Feküdtünk az ágyban, csak simo
gattuk egymás ágyékát az alsóneműn keresztül, és 
én véletlenül megvágtam az ujját a gyűrűmmel.

A címe még megvan valahol.



Valami szőke kislányt nyalábolva fut egy ho
mályos alak a dróton belül, és ezen nekem meg 
kéne hatódnom, meg a vérháromszögek a szemem 
alatt és a halántékomon.

* * *

-  Látlak-é, mondd, vagy káprázat vagy csupán 
-  kérdezte Dara Bokra, amint lélegzethez jutott 
végre.

A Herceg összerezzent, mint akit nagy elmél
kedésben zavartak meg éppen. Riadt tekintettel, 
tétován fordult Vándorunk felé. Ahogy megszó
lalt, hangja kellemesen bársonyos volt, akár egy 
nőé. Hosszú szempillái kihangsúlyozták minden 
szavát.

-  Csak még egyet szólnék. Csak még egy lágy 
dallam. Aludj csendben, én őrködöm. Felébredsz 
lágyan, én nem látszom, hangom elfújja a lég. Fa
gyott könnyem kopog a kövön. Megfásult sóhaj
ból reped a dal. Ha megérted, a rigó mit akar, ta
lán hiányozni fogok.

Hogy látsz-e engemet. Nem tudom. Mit szeret
nél. Csak tőled függ. De én. Mit látok én. Az előb
bi rigó is tovaröppent, csak Holt Fák vannak itt, 
meg a Magányom Csendje. És te, vándor, ki felől 
nem tudom, nem vagy-é káprázat, mint ahogyan 
magad kérdezted énfelőlem. Ó, jaj, Szerencsétlen 
Szív. Megreped. Meg, bizony.



-  Azt mondtad, megreped. Érdekes. Ezt mond
ta az előbb az Öreg is.

-  Öreg. Miféle öreg -  kérdezte a Herceg.
-  Hát az az alabárdos óriás -  mondta Dara Bok

ra ki az előbb útba igazított, bölcs tanácsokkal 
ellátott.

-  Alabárdos óriás. Ez valahonnan ismerősnek 
tűnik. Nekem feltétlenül meg kell keresnem vala
mit, vagy valakiket, de oly hosszú volt az út, hogy 
közben elfelejtettem, kit és miket. Csak azt tudom, 
hogy szörnyű dolgok történhetnek mindnyájunk
kal itt, a Csúf Árnyak között, ha én sikerrel nem 
járok. Mert emlékszem mindenre, és ott voltam 
mindenütt. Nincs varázslat. Ez a pokol.

Ezzel a Herceg leroskadt egy korhadt farönk
re, és csüggedten elhallgatott. Ám Dara Bokra hoz
zá lépett, és jobb karját a bal vállára tette.

-  Látom, hogy Engem útba Te nem igazíthatsz 
-  szólt - ,  hiszen saját utadat sem igen ismered. 
De mégis sokat segítettél, ezért azt javaslom, menj 
te arra, amerről én jöttem, én meg majd arra, amer- 
ről te jöttél. Járj mindig lehunyt szemmel, én is 
úgy teszek. A halált, a szerelmet az illatuk árulja 
el, hol rejtőznek, úgy bizony.

S indult tovább Dara Bokra megkeresni Ked
vesét, rég leszakadt Másik Felét.



Csak a megfelelő szavakat kell a megfelelő sor
rendbe raknod. Ennyi az egész.

* * *

Levelet írok Kedvesemnek. Minden relatív. 
Ebédre bab lesz. Szalonnával.

*  *  *

(Október 31., szerda, 20:19)

Újra megtelt a Hold, másodszor, mióta itt va
gyok. Hirdeti talán Szerelmem eljövetelét, kit egy
folytában szólítok. A felhőim is felém intettek. Ó, 
mennyire örülök, hogy Ők nem távoztak a fecskék
kel. Ős nyugalmuk biztosítja éltem. Semmi más.

* * *

S addigra megtelt a Hold. Bár fénye még csak 
az Éledő-Haldokló Fák csúcsát cirógatta óvatosan. 
Dara Bokra immár egyre biztosabban haladt a He
tedhét Erdő Szíve felé, nem nézve se jobbra, se 
balra. Se előre, se hátra. Ám egyszerre szipogás és 
kuncogás különös elegye hallatszott. Ezenkívül 
mormogás, elégedetlen.



Ó, hiszen egy Édes Kölyök akadt Dara Bokra 
útjába. Fehér kezeslábas, hozzá bojtos sapka, or
rán néhány szeplő. Ajkán pajkos félmosoly, mely 
gyakran-gyakran sírásba görbült. Ő az én Ezerar
cú Kincsem, a Hold Szerelmese. Sosem szól talán, 
de Minden Titok tudója. A kulcs a tekintet és a 
sírásba görbülő, pajkos félmosoly.

És hopp. Mögötte, háttal néki, még ily furcsa 
figurát. Zöld a ruhája, zöld mindene, zöld talán a 
lelke is. S ami a legfurább, zöld fény vibrálja kö
rül egyfolytában, s ahogy mormog magában, ez 
úgy gyengül és erősbödik.

No, ez a két fura szerzet ugyancsak különös 
dolgot művelt ott, az Éledő-Haldokló Fák gyűrű
jében. Tekingettek, kutatgattak, keresgéltek min
denütt. Majd elepedtek valami Végtelen Hiánytól, 
az erdő fái is sóhajtottak láttukon. S így keringtek 
Időn kívül, egymásnak háttal, mióta a Világ. Lám
pás, a Nyolcadik Törpe zöld vibrálása volt a Har
madik Fény, mit ez idáig Dara Bokra a Hetedhét 
Erdőben látott. Meg is dermedett azonnal.

Mert mi is történt. Vándorunk, hogy körbené
zett, három lelket számolhatott. Ám ha lehunyta 
szemét, csak Egyet érzett, úgy bizony.

-  Minden Boldog az én Fényemnél gyönyör
ködik. Minden Boldogtalan az én Fényemben csil
logtatja könnyeit. Csupán én, én Vagyok az Egyet
len Vak, a boldogtalan boldog, ki a Hátán Hordja 
Árnyékát, meg nem pillanthatja sohasem. O, ez a



szív. Megreped -  így mormogott Lámpás, a Nyol
cadik Törpe, az Örök Elégedetlen, a Világtalan 
Vándor, a törpék között a legnagyobb.

* * *

(November 1., csütörtök)

Már megint ez a gyógyszer, ez az antidepresz- 
száns. Rám is fér, mondjuk, mindjárt kiürül ez a 
toliam is. Még ilyet.

A mesém, mint látják, kezd kulminálódni. A 
kezdetben bugyuta főhős egyre bölcsebb lesz, lát
szólag persze, mert bölcsesség Szókratész óta, mint 
olyan, nem létezik. Ez a vándor különben nem az 
a vándor, és vigyázat, a katarzis nem a végén fog 
bekövetkezni, hanem valamivel később. Bár, ha ez 
elkerülhető, még akkor sem.

És még egy kapszula. Nem leszek jó fiú. Talán 
nem is az a cél. De mindenképp az agymosás. Nos, 
én nyolcvannégyben sem meneteltem szívből, most 
sem fogok. (A zene elhallgatott, fémek hangja, lép
tek, neszezés, horkolás. Most rágyújtunk. Itt egy 
pont.)

Lassulás, ezt lassan írom. Nincs mozdulat. Az 
egyik kép a másikból következik lassan. Lassan. 
A fiú a kocsmából újra megjelent az álmomban. 
Nem halt meg. Előzőleg mindig meghalt. Három
szor. Utána meg, a negyedik alkalommal, halálo
san részeg volt. Most nem. Valami titkos cigaret
tákat adott. Azaz csak egyetlen szálat, ha jól



emlékszem. Ó, be szép ez a lassúság. Elnyelem las
san önmagam. Sajnos, megválogatom a szavaimat. 
Nem hallucinálok. Csak lassulok.

* * *

Bizony, ez a mesterség meghatároz. Nem ér
tem ezeket az alvó fejeket itt körülöttem. Miféle 
vágyak fűthetik a lelkűket. Sleeping heads. Siral
mas. Meginnék egy sört, most azonnal. És a vil
lanyt leoltják a szó valódi értelmében. Ott sötét, 
itt benn fénylik. Mindig ez van.

* * *

(November 5., hétfő)

Naplóm, naplóm, adjonisten.
Naplóm, naplóm, mondd el nékem, ki légyen 

legszebb e Világon.
Ó, mert a várt válasz hiánya kitölti Isten Csend

jét. E csendet nem én hallottam meg először. De 
az utolsó szó jogán most beleüvöltenék.

Hiába.

He *  *

A varjak ma közölni szerettek volna Velem va
lamit. Csak ez a Csend túl erősen zúg a fülemben.

Ó, a varjak. Mindig lenyűgözött ez a faj. A



hangjuk, a fényük, a tekintetük. Elbűvölőek. Ha 
jobban megfigyeled, egy varjú szemében százszor 
több bölcsesség fénylik, mint bármely más teremt
ményében az Istennek, beleértve természetesen az 
embert is.

Ma az egyik egészen közel jött hozzánk az ud
varon, és Rám Nézett. Ezután lázadtunk fel. Egé
szen pici, mondhatnám, jelentéktelen lázadás volt, 
apró zendülés, melyet még azóta meg sem torol
tak. Persze, ez nem fog elmaradni. Majd amikor 
nem várjuk. Ráadásul megsajnáltam azt, aki ellen 
fellázadtunk. A zsarnokban mindig van valami 
szánnivaló. Olyan magányos.

A varjú ezúttal sem tévedett.

* * *

én
félek tőled, nem 
merlek
Kedvesnek szólítani, 
én
nem is tudom 
csak az Irántad 
Érzett Félelmem 
köt Hozzád 
ha megérintesz, és 
végigvibrálsz a gerincemen, 
a borzongás is 
a félelemtől lehet,



mert
szere tn i tán m á r  
nem  is tu do k ,  
azt h iszem

* * *

Itt egy erőteljes dörrenés hallatszik, mert elér
kezett a



III. FEJEZET

(November 5., hétfő, 20:26)

Talán nem túl szerencsés hétfői napon új fejezetet 
kezdeni. Egy regényben sem. De ma éppen két 
hónapja, hogy itt vagyok a Drótok Között. Ezen
kívül ebben a hónapban leszek huszonhat éves. 
Különben meg nem is kezdem ma el a harmadik 
fejezetet.

* * *

(November 8., csütörtök)

És a mesének még nincs vége. Ó, nem. Az a 
szemüveges lány a sötétkék kabátban, kockás sál
lal, a buszmegállóban biztosan nem a járatot vár
ta, hanem a történet folytatását. És én is, minden 
áldott/elátkozott estén várom repesve, türelmetle
nül. O a gyógyszerem. Az a lány a megállóban.

* * *

Csak néhány másodpercig láttam, a ponyva alól, 
ahogy elgördült a teherautó. Álló nap dögnehéz 
ládákat rakodtunk. Egyik raktárból a másik rak
tárba. Az idő súlya a cigarettafüstben sem oldó



dott, a szemhéjakat legyűrte az alkony. De az a 
lány, az utolsó csepp fény által beragyogva, ahogy 
ott állt, és ahogy egy pillantás erejéig találkoztunk, 
éreztem, hogy bánata rokon az enyémmel, és meg
vigasztalt. Bár nem tudhatom, körülötte mily dró
tok feszülnek. Mégis, micsoda ereje van a pilla
natnak. Döbbenetes.

* * *

Ahogy haladt befelé a Hetedhét Erdőbe Dara 
Bokra, egyre fényesebben ragyogott a Hold, egyre 
jobban elkülönült a fény és az árnyék, a mese szé
pen szövődött, a bogok megoldódtak, sőt még a 
Holt Erdő is éledezni kezdett. Most viszont Lám
pás Zöld Fényénél minden összekuszálódott.

Ahogy az Édes Kölyök Dara Bokra szemébe 
tekintett, ott egyszerre megpillantotta Lámpás vib
ráló alakját, pupillái kitágultak, a Fény kiteljese
dett, a kép megfagyott. De csak egy pillanatra, mert 
ekkor Lámpás fújt egyet, arca szörnyű vicsorba 
torzult, s a Fény visszacsorgott a Kölyök szemé
be. Dara Bokra megértette, hogy milyen messze 
van még a Céltól. A Kölyök és Lámpás szavak 
nélkül is rádöbbentették. Ereje elhagyta, magába 
roskadt.

Minden Fény Kihunyt.



-  Mért keseregsz, Legkisebb Királyfi -  kérdezte 
a Kedves Tündér.

* * *

(November 9., péntek)

A péniszem egy cső, mely vizelésre és viszke
tésre szolgál. Maga a Pápa sem szűzebb, mint én.

* * *

A Jó Tündér Éneke

elhullott könnyeid ösvényét 
ki követte, a 
láthatatlant, mondd 
mért roskadtál 
árnyékodra, kedves 
kinek szemét látnád utoljára, 
ha elér a vég, 
gondolj arra, ki 
a kezdetnél 
a kezed fogta, 
s hallgasd most énekem

(félek,
a nevem darabokra 
hullott,
elfelejtett szavak őrzik 
szörnyű titkát álmaimnak



e kecses árnynak 
felettem csak néma 
ajkát látom vigaszt 
zokogni sírhantomra 
vajh miféle hallhatatlan 
énekét sírja el 
árnyainkért)

* * *

Hallod már a zenét, kisember. Érted vagyok, 
csak miattad küldtek az Égiek. De nem Engem 
keresel. Te vagy hivatott a Hetedhét Erdő Holt Fáit 
feléleszteni. Vele már találkoztál. Többször is. 
Csak emlékezned kellene. S utána már egy apró 
sóhaj elegendő lenne, hogy megtörd e zajos csen
det. Dara Bokra, emlékezz.

* * *

(November 14., szerda)

Szegény, kicsi hősöm. Megesik rajta a szívem. 
Úgy összezavarodott szegénykém. Kimerült, resz
ket a hidegtől, a gyengeségtől. A súlyos, zagyva, 
sötét közegben e Tiszta Hang csak elrettenti, fel
kavarja. Hogyan várhatnánk tőle Világmegváltást, 
mikor önmagát sem találja a Halott Fák Rengete
gében. Ó, Múzsa, mért száradtak ki csókjaid. Gyö
nyörű hangod csak szívem töri további darabokra.



Megöl, megőrülök, megint előkívánkozik ez a 
lobbanó szenvedélynek sem nevezhető közeg a 
beleimből az agyam felé félúton fog előtörni, ér
zem. A sodródás, csak a sodródás, de mindig a leg
mélyebb szarba sodródom éppen, hányok itt min
denkitő l,  elég  volt. Kétség sem gyötör, ez a 
legszennyebb szenny, az bizonyos.

Nyugi, nyugi, november van, már tizenötödi
ke, csütörtök.

* * *

(November 15., csütörtök)

Tényleg, mondd, kedvesem, mitől legyen most 
jókedvem. A novembertől. Talán. Bár nap mint nap 
szétfagyok, s a szél az optimizmus utolsó morzsáit 
is kifújja belőlem. A Jó Tündérem továbbra is csak 
némán tátog felettem. Nincs már annyi erőm se, 
hogy fejem felemelve ajkairól olvassam le az üze
netet. Pedig jól jönne a vigasz.

* * *

Hogy sajnáltatnám most magam. Valaki. Vala
ki megsimogatná a fejem. Valaki szeretne csak egy 
picit. Összesokasodott a Rossz. Rossz, rossz, rossz. 
Nehezen viselem, ó, jaj nekem. Minden Óriásból 
egy idő után előbújik a törpe. Nem látok most se-



meddig sem, nem látok kiutat a Ködből. Fázom. 
Itt csak a radiátor segíthet. Mindegy. Most oda
megyek. Több a semminél. Ott írok tovább.

Semmi. Semmi különös. A fém forró. Mellet
tem egy baj társ a zokniját szárítja. Idegen nyelven 
mondja, hogy érdekesen írok. Ti ezt sajnos nem 
fogjátok látni. Hacsak nem döntök  úgy, hogy 
nyomda helyett fénymásolóval sokszorosítom az 
anyagot. Radnótit már úgy sem érdekelné az ügy.

Egy cigaretta elszívásán gondolkodom.
Menni vagy nem menni. Hideg és meleg. Ilyes

mik. Haldoklik a toliam.
Megyek. Mit tehetek mást. Az utolsó szál ci

garetta.
Ma este.

* * *

(November 16., péntek)

Ma este is megkaptam már a napi büntetésem.
Picit megnyugodtunk. Mondják, csak a bűnös 

sír a kirótt büntetés miatt, mert az ártatlan biztos 
az igazában. Nem tudom. Én a következőképpen 
érzem magam. Mint amikor az álladig ér a szar, 
ujjnyira a szádtól, egy mázsás, jéghideg vastöm
böt tartasz, és közben iszonyatosan viszket a láb
ujjad, de arra gondolsz, hogy vége lesz, majd meg- 
fürödsz, és megvakarod.

Csak ez egy kicsit tovább tart.



Reggel óta igazi tél van. Egy piszok rossz ősz 
múlt el, és a Fecském arcára nem emlékezem már 
tisztán. A felhőim meg engem felejtettek el, úgy 
tűnik. Szúnyogok, baglyok, denevérek. Mindez már 
a múlté. Csak azt sajnálom, hogy itt nem üvöltenek 
a farkasok, mert az festené alá igazán a hangulatot.

És nem tudom, hogy a Jó Tündérem a múzsám-é 
vagy a Szerelmem, vagy a rég leszakadt másik fe
lem, vagy mindez együtt, vagy csak egyszerűen a 
Jó Tündérem, vagy hogy mindez ugyanazt az Egyet 
jelenti-e, azt sem tudom. Semmit sem tudok. Ezt 
tudom.

De még ebben sem lehetek biztos.

* * *

Jó ideje nem foglalkoztat már közvetlenül a 
halál gondolata. Inkább a Carpe Diem által. Az 
elszívott cigaretták számában jelenik meg esetleg, 
vagy a kevés igazi mosoly fényében. A füst mö
gött minden oly jól elfér egymás mellett. Én nem 
vonok paravánt a halál és magam közé. A füst 
mögött összebújunk, és szeretkezünk.

* * *

A kerékpárom lassan gördül végig a halott ut
cán. A templom körül autók parkolnak. Esküvő 
lesz, vagy temetés.



Pozitív és negatív lelkek keveredése ez az egész.
A mai nap nyugodalmas volt. A társalgóban 

délután pozitív és semleges lelkek keveredtek. El
bűvölt a cigány barátom, ahogy azt az ősi roma 
dallamot fütyülte, és sakkfigurákkal kopogott hoz
zá. Senki más nem figyelt rá. Én a cipőm orrát 
bámultam, mint Burroughs azokban az időkben, 
amikor belőtte a fixet. Bár én csak kendert szív
tam, és utaztam a füttyszóval.

* * *

(November 22., csütörtök)

Külső munkálatok, a térdemnek vége.
Csak lézengek. Fogalmam nincs, hol, mikor, 

miért. Az alvajárók meséjét mesélem, és a Jó Tün
dérem arca lassan a ködbe vész. Félek, végleg. Sod
ródnom kell Nélküle, és furcsamód szinte jól ér
zem magam, valahogy megkönnyebbültem, s a 
könnyeim már nem valódiak. Az Élőhalottak Éne
ke némán vibrál ajkamon. Elharangoztak immár.

* * *

Dara Bokra lassan felemelkedett. És körbené
zett. És mit látott maga körül vajon.



Jócskán szartam, ennek is csak örülhetek.
Egy kis éneklő pulikutya volt felfestve a WC 

falára, húzta a csóvát, és kis glória volt a feje fe
lett. Csak azt nem tudom, szarral vagy kávéval, 
esetleg csokoládéval kenték-e a deszkára.

O, ez a penész kis sorakozó.
Rímeket látok.
Nyüzsögnek körülöttem.
Rettenetesen hideg van.
Összevissza beszél(n)ek.

* * *

(November 23., péntek, még mindig este)

Az egyik bennlakó beszélni kezdett, én meg 
úgy hallottam, énekel. Kell még egy cigi ma. Ó, 
ha látnátok, mily cikornyásan írok. Sajnos, rög
tön lámpaoltás, én meg írnék. Talán jobb is így. A 
mellettem alvó bennlakó a rongyait tisztítja, kefél 
fáradhatatlanul.

Milyen furcsa. Az imént egy hosszú, aranybar
na hajszál hullott le a felettem lévő ágy széléről, 
itt, a kopaszra nyírtak között. Vajon az övé-e.

A bikanyakú árnyékában írok. Még egy cigit 
elszívok aztán. Ennék olyan tört mogyorós csokit, 
azt az aranybarnát. (A porcleválás a bütykömön, 
az izzadságtérkép a combom belső felén, közvet
lenül a herezacskó alatt, a sajgó térdkalács, a zsír-



faggyú a szemöldökömnél, a szél szította repedés 
a fülem élén egyenesen.) Vagy Lolával, Mátéval, 
Ercsivel, Szitával, Ádámmal, Dobsával, Dinával a 
8-asban pisztáciát ropogtatni, és inni a jó Zlatni 
Bazantot, ó, igen. A pincér Ádi lenne, akit nem 
üldözne a maffia, de mindig lenne nála skunk meg 
ex, és elugranánk Szekszárdra a Zanzibárba, jaj, 
mindjárt leoltják a villanyt, a gondolataim már vil
lámsebesek, szétvibrálnak az éterben, a szomszéd 
ágyon kéjes zene szól a rádióból, valami rave, és 
leruccannánk a Balatonra, Siófokra, és nyár len
ne, és Mátéval fagyit vennénk megint szétesve, 
adnánk tíz forint borravalót az előkelő étteremben, 
és a bódénál elinnánk az összes rohadt pénzünket, 
és ismét ülnénk egész nap a szobában tévét nézve, 
sör, fű, Hubertus mellett, és csak röhögnénk értel
metlenül, mint az a két idétlen rajzfilmfigura. Lila 
női napszemüvegben fejest ugranék a Balatonba, 
a tízcentis vízbe.

Anya holnap biztosan eljön, és hoz majd pala
csintát nekem meg a fiúknak.

* * *

(November 23., péntek)

Este van, leoltják a villanyt, nyugodt vagyok, 
elszívok egy cigit.



Kicsit éhes is vagyok. Rigójancsit ennék, ru
mos mignont vagy Anya almás pitéjét. Este érde
kes utam volt. A mosdóban már nehezen sikerül
tek a dolgok. Ahogy a kezem re néztem, nem 
tudtam, az enyém-e, nem tudtam, mikor nézek a 
tükörbe, mikor a bennlakókra. Azzal akartam be
fejezni az írást, hogy tomorrow is another day, de 
túl gyors volt minden, és a legszebb gondolatok 
akkor sorjáztak, mikor sötét volt a teremben, s én 
már elmondtam az esti imámat.

* * *

Ja, és Loláról akartam még írni, aki arcra nem 
volt szép, de elkápráztatóak voltak a mellei, sely
mes a bőre, és kiválóan szopott .  Volt, hogy 
ejakulációkor az ondó kecses ívet leírva átröppent 
a fejem felett a párnára. Velünk esett meg, hogy 
én már nem láttam a bortól, mikor a 8-asban felvon
szoltak a pódiumra, hogy elénekeljem a szökött 
néger fegyenc balladáját. Lola mellől rángattak el, 
akinek kezét éppen a gatyámba gyömöszöltem, 
közben röhögtem, ittam és dohányoztam folyama
tosan. A szám után nem tudtam végighallgatni a 
tulaj gratulációit, beestem a női WC-be, és szét
okádtam. Ezután vágás, a következő kép az, hogy 
dermesztőén hideg van, és valakik röhögnek. Las-



san jöttem rá, hol vagyok. Az utcán álltam, a ga
tyám a térdemen, Lola előttem guggol a járdán, 
félúton a kocsma és az otthon között, fiatalok ha
zatérőben gyönyörködnek bennünk.

Aznap nem élveztem el. De ez Gödöllő titka 
marad.

* * *

Az agyamat hét ördög rázza szüntelen. Közé
pen az Isten ül, minden szóra felderül. Ez egy li
turgikus agymosópor. A kép úgyszólván tiszta. És 
újra és ismét. A sakálok nappal alszanak. A Hold
tölte készülőben. Kommunikációra készülök. A 
kezem dermed. Még jó, hogy csupán a kezem. (A 
rádióban a Rock and Roll megy a Zeppelintől, sőt 
már a Break on through a Doorstól. Sajnos hal
kan, mert merül le az elem, ama batéria, batri. Rám 
mászott éppen négy-öt faszi, eljátszva, hogy bu
zik, közben szerintem tényleg azok. Everybody 
loves my baby. Az imént találtam itt egy fél ke
nyeret, azt kénytelen voltam befalni.) Mindez tör
tént vasárnap, kettőezeregy november huszonötö
dikén, két hónappal és húsz nappal azután, hogy 
ide megérkeztem.



Nem is tudom igazán, mért kezdtem el ezt az 
egészet. In uterus kapaszkodtam én konokul, de 
az ováriumok görbéi kifelé tereltek egyre, míg 
végül kénytelen voltam engedni.

Ugyanazt a fehér fényt láttam akkor, mint mos
tanában az átéréskor a hullámokon túl. A különb
ség annyi, hogy most nyugalom száll meg, akkor 
izgalom fogott el.

Csak kidugtam a fejem, huncutul elmosolyod
tam, kacsintottam, és visszabújtam egy kicsit. Az
óta is oda térek vissza időnként.

Mért is kezdtem el vajon. Hajtott valami, vagy 
csak úgy löktek hátulról. Van-e különbség egyál
talán. Vagy a végeredmény ugyanaz. Most itt min
denképpen der-mesz-tő-en hi-deg van.

* * *

Ezt a hideget. És képzeljétek, lassan teleírom a 
második füzetet is, így hamarosan elérkezünk a 
negyedik fejezethez, melyben majd színt vallók egy 
és más dologgal kapcsolatban. Lesz néptánc, vala
mint vállvonogatás. Orgia a pengetűzben. És taps.



páter noster qui es in caelis 
sanctificetur nomen tuum 
adveniat regnum tuum 
fiat voluntas tua

* * *

A Fehér Királynő kikészülőben, igaz. A fekete 
gyalog végül mindent leüt Bergengócia sakktáb
lájáról. S a végeredmény mindig ugyanaz. A Két 
Király karöltve kacag fesztelenül.

* * *

De nekem szükségem van az Én Fehér Király
nőmre mindenképpen. Ahogy Dara Bokrának a Jó 
Tündérére. Bár minden igaz ének befejezetlen, s a 
nyitó hang adja alapakkordmenetét ítéletünknek. 
Fellebbezésnek helye nincs.

És most ez a nap is véget ér lassacskán. Csak 
így számolom. Nem kérdem miértjét ítéletemnek. 
Minden másodperccel megkönnyebbülök. Borítsa 
is rögtön füst az egészet.

Egészen.



Az életemet úgy fogom fel, mint egy hosszan 
tartó kirándulást rövidebb megszakításokkal. Most 
épp egy rövidebb megszakítás van.

* * *

Most már lassan beállók erre. Kuporgok itt a 
hidegben, a félhomályban írok, közben várom az 
árut. Legalább ezzel is telik az időm.

Holnap az a nő a kocsmából talán hozni fog 
egy gét. Egészen olcsón szállít. Azt hiszem, sze
relmes belém. Vagy valami hasonló.

Nem sokat tudok róla. Az amatőr színészek közt 
láttam először, néhány éve. Aztán néha felbukkant. 
Fruzsinának hívják. Hogy milyen Fruzsina, nem 
tudom. Azt se, hogy milyen idős. Néhány évvel 
lehet fiatalabb nálam.

Mindig van nála valamilyen gyógyszer. Nyug
tatok, antidepresszánsok. Azt hiszem, egészség- 
ügyi középiskolába jár. Néha meglátogat. Tegnap 
ő ajánlotta fel, hogy hoz be cannabist, ha gondo
lom. Gondoltam.

* * *

Ez a fajta mindig rám ragad. Vonzza őket az 
extremitásom. Én meg rendszerint kifacsarom őket. 
Ám ez eddig csak az üres szakaszokban fordult elő. 
Most viszont a Nagy Szerelmek Korszakát élem,



ezért ez újabb hasadáshoz fog vezetni, érzem. Mert 
már markolom Fruzsina torkát, míg azok hárman 
karmaikat húsomba mélyesztik, és tépnek lassan 
széjjel. És ez most az én Szerencsém.

Lekopogom.

* * *

(November 29., csütörtök)

Aggaszt titeket a történetnélküliség. A minden
nemű koncepció hiánya. A dilettantizmus. Az idio
tizmus. Az antihummanizmus. A kiemelt letargia 
a nyomdából. A kulcslyukon át leselkedő, ablakon 
bekiáltó nihilizmus. Ahogy odaint és elkerekezik 
ósdi kerékpárján az utca hosszán, a végtelenben 
találkozó egyenesek mentén. Mert eltűnik majd O 
is, ahogy a fecskék, szúnyogok és denevérek. El
mennek mind, csak az utolsó int felém mindig bú
csúzásképp. Elmennek mind, csak a Felhőim ma
radnak talán, s az égen fénylik ismét a lassan újra 
megtelő Hold. És mindennek ellenére Arcában 
most is ott gyűlik számomra a Remény.



IV. FEJEZET

Teljesen elveszítve története fonalát, a férfi látta 
önmagát, ahogy ölébe hullt kézzel, semmitmondó 
tekintettel ül a hideg, neonfényű szobában, és csak 
úgy maga elé néz, akkor sem emelve fel tekintetét, 
mikor a nő szól hozzá.

-  Unalmas itt velem -  kérdi a férfi. -  Mesélj 
nekem valamit, én meg majd eljátszom, hogy odafi
gyelek. Az én mesém csak ezután fog következni.

* * *

(December 5., szerda)

Ismét a baglyok

A baglyok, ismét. Körbelengték az udvart ma 
este. Meleg szárnyukkal enyhítették a vizes hó szí
totta fájdalmainkat. A vizes hó szította fájdalmai
mat.

* * *

O, csak ez a folytonos zaj és sustorgás és sister
gés. Folytonos zajban írok, és ez folyton elbizony-



talanít. Elbizonytalanodom Tőled és Magamtól is, 
és igen, egész életemben ugyanazt az Egy Könyvet 
írom, és még mindig csupán az előszónál tartok, 
így van ez. Mert az a kisgyerek, aki Téged szeret, 
először a kishúgát, később a kedvesét, most meg 
már talán az édesanyját szereti Benned, s így talán 
lassan megpályázhatja az örökkévalóságot, közben 
folyton azon töpreng, valójában ki akar örökké élni. 
Ó, ez a folytonosság. A folytonos zaj birodalma, 
mely zaj a vizelet hangját hivatott elnyomni, mi a 
lábaitokon csorog végig, le a véres talajra. Mi a lá
bainkon csorog végig, le a véres talajra. Nincsenek 
bekezdések, nincsenek hármas pontok, talán még 
folytatás sincs. Csupán folyamatos zaj.

* * *

(December 7., péntek)

Szétesik. Itt minden szétesik. Minden. (Minden 
szürke atlasz asztal, ólomtalpakon oson a havon a 
halál.) Minden, minden  szétesett. Teljesen és egé
szen és véglegesen szétesett. Problematikus meg
tartani a nyakamon a fejemet. Isteni érzés, való
ban. Az est kellemes odőrjét a szomszédos fickó 
lábszaga teljesen szétzilálta, és visszautaztatott if
júkorom hőstetteinek színtereire. Valószínűleg ma 
este fogom megélni csupán az aggság megnyugta
tó érzését. Furcsán ülök ezen a furcsa helyen, aho
gyan újra érzem a lábujjaimat, elgondolkodom afe
lett, hogy itt az emberek mért csak berohannak a



budiba, ürítenek, azután ismét csak futva távoz
nak. Mikor az itt az egyetlen hely, ahol többnyire 
békén hagynak bennünket. Érdekes kérdés.

* * *

A zene a rádióból az ötvenes éveket idézi. 
Dream, dream of me. Meg ez az utána következő 
is. S én újra utazom. Sorban jutnak eszembe az 
elmúlt dolgok. Mintha az unokáimnak mesélnék. 
Mintha már soha többé nem következnének ezután 
hasonló dolgok. Mégis gyönyörű az egész, mert a 
nosztalgia varázsa beragyogja a felidézetteket.

* * *

Baszd meg, ijesztő ez az egész, ami az előbb a 
mosdóban történt. Én iszom a csapnál, a szomszé
dos főszer meg az orrát fújja a folyóvízbe. Olyan 
érzés volt, mintha taknyot innék. Hú.

Elmenni innét, meghalni bármi másért.

* * *

Micsoda, micsoda, micsoda, micsoda, micso
da, micsoda, micsoda, micsoda, micsoda, micso
da, micsoda, micsoda, micsoda utazás.

Mégis, szétesett itt már minden.
Mégis micsoda utazás.
A Monté Carlo cigarettához furcsamód nem köt 

semmi emlék. Valószerűtlen, de igaz.



Éhes vagyok. Még azzal a szegényes makaró
nival is beérném, amit vacsora gyanánt löktek 
elénk. Itt minden statikus, ám azért van abban némi 
dinamika, ahogy az árnyak mozdulnak időnként, 
egyben folyamatosan. Én sehogyan sem hallom, 
nő, avagy férfi énekel-é most vajon. De ez csupán 
mellékes apróság, bizony ám. Valaki talán még 
beszél is, de ez nem biztos.

Nem tudom, arról vajon beszéltem-e már, hogy 
azzal kezdődött a dolgaink szétesése, hogy eleinte 
színpadon láttam megtörténni az itt zajló esemé
nyeket olykor. Később és most is már meg film
ként pereg előttem a kép, két dimenzióban.

És nő az, aki énekel, most már bizonyosan tu
dom. Megyek, és melegszem egy kicsit. Tudjátok, 
a fűtőtest. Az egyetlen melegség.

* * *

Szűzlányfénynél keserves az írás. Hajnali fél 
egy körül jár az idő. Ezúttal a legbarátságosabb őr 
jutott ki nekem, aki tulajdonképpen közülünk való. 
Valamelyik gyár udvarán most is éppen munká
sok falatoznak. Mielőtt elaludtam, egy hatalmas 
szendvicset képzeltem el sült hússal, hagymával, 
erőspaprikával és ajvárral. Pljeskavicás álom.

Újra ez a széthullott állapot. Szanaszét szóró
dom itt, a kövek között, kaparászhatnak majd 
össze, ha lejárt az időm. Bár végül is ezt csinálom, 
amióta élek.

Vonuljunk illegalitásba.
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* * *

(December 14., péntek)

Sehol semmi. Csupán.
Elrettenthetetlenek. Szárnyas-sisakos hősök, 

éljenek a kelták, a germán taréjos, gyilkos hősök, 
ez az érzés dominál őrjöngő nyugalmam felett, 
ahogy leterít bennünket ez a fülledt dermedés. 
Ahogy leterít engem ez a fülledt dermedés. Elhalt 
a szó, valóban. Dünnyögő álomkór csupán. Lét- 
nemigenlés. Slusszpassz. Pont. (Vagy csak a mo
solyok hiánya ajkainkon.)

* * *

(December 18., kedd)

Engem a hóesés mindig ellustított.

* * *

Én az a kis állat vagyok, akit finom, szürke 
prém borít, és a mesék szerint imádja a sajtot. 
Magam inkább a babot kedvelem marhahússal. 
Olyan kis odúban meghúzódó féreg vagyok. Sze
retek a saját kis odúmban egyedül meghúzódni.



Csak úgy szenderegni békén. Téli álmot aludni, ha 
hagynak.

Az imént a mellékhelységben a tűzforró fűtő
testre ültem, s a fejemet a fagyos ablaknak támasz
tottam, így átéreztem az univerzumot.

* * *

Az a lány a játékszerem, az ott, aki a szívemet 
a kezében tartja, és játszik vele. Pici tenyere van, 
egészen édes kis szája. Folyton mosolyog, az aj
kai zöldek, és DMT mosolya van, ez teljesen bizo
nyos. A lényeg, hogy édes kis tizenhat éves, és az 
anyukája is ennivalóan baszásra ingerel. Éjjel-nap
pal, meg aközben is néhanapján éppenséggel. Ezt 
már sötétben írom.

* * *

(December 26., szerda)

Folyton könyökölök, vagy markolom a hide
get, azután csodálkozom, hogy zsibbad a tenye
rem. Lassan kifogy ez az átkozott töltőtoll.

* * *

A hegylakó ordítozik, az ikrek idegesítően pa
kolásznak körülöttem. Mi lesz így. Kárhozat.



Felrepesztve csontjainkat, a fagy már velőnkig 
ér. Idebenn is ama nulla alatt, nem beszélve az 
udvarról. Mínusz húsz körül. Tollat váltottam, de 
a hideg miatt ez is alig fog. Ceruzát kell szerez
nem. Mielőtt meg nem fagyunk idebent.

* * *

De még mindig csak az Ősz uralkodik érzékei
men. Érzelmeimen, szerelmeimen, múzsáimon és 
verseimen.

Nem létező verseimen.
így érezheti magát a medve, mielőtt betakarja 

barlangja bejáratát. Csak átszendergem itt az időm. 
Aggodalmaim, kétségeim, félelmeim megjátszot
tak. Csupán az elvágyódásom a valós. De lassú és 
lusta az elvágyódásom is. A méla tekintet a ba
goly röptét követve a kerítésen át, a templomto
rony felé. Talán mert a gondolat is megdermed 
ebben az istentelen dermedésben.

Az ember próbája, a férfi próbája, a költő pró
bája, a Teremtmény próbája, sőt a Teremtés pró
bája, Dara Bokra csak kapkodnád  fejét idebenn. 
De én elcsitítom. El bizony. El én.

A gyógyszer hatni kezdett ismét. Kiengedtem. 
Sőt, a toliam is kiengedett, folyamatosan ír. Ahogy 
folyamatosan gondolom nem-történetem fonalát.



Kedvem telne egy a l l i te rác ióban  a lighanem . 
Aszparanta algopirin. Aztán agyő. Angolkóros asz
paráguszok agóniája akadozva aluszik alattam. 
Aludni akartam, aludni akartam, aludni akartam, 
csak aludni akartam. Mért nem hagytatok. Rágyúj
tok inkább. Rosszkedvem is megjátszott.

Az első, kinek e történetet elmesélem, Te le
szel. De hogy ki vagy te, még nem tudom. Nem 
tudhatom. Rágyújtok, rágyújtok. Az ujjaim el
gémberedtek. Szegény Dara Bokra. Rágyújtok, rá- 
gyújtok.

Haraptam ezt a füstöt. Megvacsoráztam. Jól
esett. Ez a toll néha feketét fog, néha kéket. Mind
kettő a gyász színe. Hahh. Narkomán vagyok va
jon. Igen. De a mankók, melyeknek eldobálásáról 
az előző nem létező regényemben a mellemet dön
gettem csendesen, most módfelett szükségessé vál
tak minden mennyiségben. Mert a valós, ám meg
fagyott g o n d o la ta im  csak arra  várnak , hogy 
kiengedjenek, s akkor az én gondolataim teljes 
egészükben. Persze az egy kérdés, hogy én most 
Ki vagyok igazából, viszont ez már egy másik kér
dés, és ugye kérdések, mint olyanok nem is létez
nek valójában, mivel válaszok sem semmiképp, ha 
már az ok-okozati összefüggéseit vizsgáljuk a dol
gok mibenlétének, ugye-ugye. És egyáltalán mi is 
létezik akkor. Jó kérdés.

Szegény Dara Bokra története hamarosan kö
vetkezik. De előbb pisálás, névsorolvasás.



Ebben a hidegben a percek is megfagynak. 
Könyörtelenül. És még egy tabletta. Agyfogyókú
ra. Szexkazán.

Azért ha túlságosan felolvasztod a gondolatai
dat, el is illanhatnak könnyedén. Bár az enyéim 
inkább cikáznak, rakoncátlankodnak. A kaotikus 
mozgás demonstrálása a fizikaórán, nyolcvankilenc 
tavaszán, mikor a tanárnő lábait bámultam. Eny
hén szőrös volt. A nosztalgia, ugye.

* * *

Fáradt fejét felemelte mégis Szegény Dara Bok
ra. A Jó Tündér régen eltávozott. Még az illata is. 
Az árnyéka is. Dara Bokra bánata valósabb volt a 
valósnál. A hármasutat bámulta. Érezte, a sötét és 
a dermedés nem várat soká magára. Úgyhogy nincs 
mese. Várni kell.

S megindult.

* * *

Az Óra leikébe belesajdult az éjfél.
Ketyegésem felriasztja a tar ágon nyugvó m a

darakat.
Menekvés sehová.
Nem is érdemes.
Mondatok.
S ahogy végre végigsuhant a Holt Erdő fái kö

zött, a Hajnal hűlt holttestbe botlott óvatlanul. Fel



nyögött, s gyorsan múló átkot harapott ketté hű
vös gyöngyház fogsorával. A lába elé nézett, s a 
Hajnal felszisszent. A Jó Tündérem feküdt ott ke
csesen s élettelenül. Halálában tán még sokkalta 
szebb volt, mint annakelőtte. Bár Őutána már csak 
bicegnek a szavak, át szuvas fogak erdején.

S mégis. Kelet felől dereng valami.

* * *

Egyre inkább áttetszővé válnak a vágyak. Csak 
meghúzódom odúm legmélyén. Más nem is kell. 
Csak ez az üres szendergés. Táplálkozni, üríteni 
osonok ki csupán.

Ügyesek a hörcsögök, a távoli rokonaim. Ők 
vackaikhoz kellemes kis melléküregeket építenek, 
megrakva megannyi jó falattal, így azután akár 
soha többé elő sem kell jönniük a Világ Szeme elé. 
Nos, majd tanulok tőlük.

Meghúzódni. Ez a jelszó. Meghúzódni csende
sen és csak kémlelni. De egy idő után már azt sem.

Csak aludni.
(Mert éjjel van. Az őr aluszik, én figyelek. Jobb 

szeretem fordítva. Álmomban röhögni, hogy csak 
kémleljen a boldogtalan, én úgysem szöknék se
hová. Ha már alhatok. Ugye.)

* * *

nekem LÁMPÁSt adott az Úr a kezembe Pes
ten, amit azóta is őrzök, hogy világítson a boldog



talanoknak, ha már én, a Vak sehogyan sem látha
tom Fényes Arcát a Napnak

He *  *

(2001. December 31.)

Két tabletta.
Próbálom dokumentálni az eseményeket.
Furcsamód elkapott valami ünnephangulat. 

(18:50) Pedig igazán nem számítottam rá. A fiúk 
mozognak. Én egész este szimatolok. Cannabis, 
alkohol, bármi. Nem az ünnep miatt. Csak úgy. 
Lássuk hát.

Senki sem figyel rám. Szerencsére. A zene kel
lemesen monoton és hangos. Félhomály. A kály
ha és a cigaretta füstje otthonosabbá teszi a rideg 
termet.

Most zavarnak.
Ám a történet folytatódik. Mert jegyezd meg, 

Kedves, a mesének sosincs vége. A gyógyszerek 
legalábbis megölnek ma este. És most már a zse
bemben lapul egy Trodon, valamint kilátásba he
lyeztek egy-két sört. Utána esetleg még kender is 
előkerülhet. Ma nincs költészet. Ma rituális öngyil
kosság van. Ami a legtisztább költészet, csak épp 
ezért hallgatag és teljesen intim, mint a valós testi 
szerelem.

A zene átváltott valami híg szarra. Azután meg 
táplálkozni fogok. Az állat színtiszta költészete. 
Építek, hogy rombolhassak. Csak ezt fogja követni



Nem tudom már, hol tarto ttam . Volt a két 
Ksalol, ezt követte egy sör, majd még egy. Azután 
Trodon, orron át. Utána sör, és még egy Ksalol. 
Egy séta most igazán rám fér. Hátha ráakadok még 
az áhított kenderre. Aztán majd folytatjuk. Kiful
ladásig persze. Hogyne. Természetesen.

Sosem tudom már, mi volt az előző gondola
tom, csak a líra hiánya feltűnő. Azóta pálinkát is 
ittam az imént. Érdekesmód teljesen tisztának ér
zem magam, valószínűleg a sokféle szer valami
képp semlegesítette egymást. Csak azért is lenye
lek ma minden elérhetőt.

Itt két ember táncol, hárman nézik, egy ülve 
alszik. Talán ezért írta Rejtő, Hrabal, Bukowsky 
kocsmákban a könyveit. Ilyen helyeken minden 
spontánul, egyszersmind nagyszerűen koreografált.

Gátlás nélkül leírok minden lényegtelen dol
got ma este. A térítők valójában lepedők. Mocs
kosak és gyűröttek immár. A hely lassan átlénye
gül. De ez valószínűleg  csak az én fejemben 
játszódik le.

Mint minden más a világon. Tegyünk inkább 
három csillagot, és lépjünk tovább egy teremmel.

* * *

Indulok.
Lassan.



(December 31., hétfő, 23:55)

Tisztább vagyok, mint valaha. Drugs don’t work. 

* * *

Pedig Rólad szerettem volna írni. Meg Neked. 
Meg hozzád.

* * *

(Január 1., kedd)

Én nem tudom. Az érzés a torkomig eljut, ott 
megreked. Nem is olyan rossz eredmény az első 
napra.

* * *

én a Szelíd Bárány 
leszek, ha akarom 
de eltakarva ott 
lapul
a fehér agyar, éles 
karom



Huszonhat év, mi. Próbál engem baszogatni az 
Idő. Én meg grimaszolok neki, szamárfület muta
tok, kukorékolok és felröppenek a következő ház
tetőre.

Édesanyámat megoperálták. Már jól van, hála 
legyen Néki. Kiemelték a petefészkeket és a mé- 
het, ahol fogantam. Aggódhatott a Világ, hogy még 
egy ilyet nehogy. És bebiztosította. De vigyázat. 
Itt vagyok én.

Kissé tépett ez a papír, elfogyott a szép fehér, 
de magamat is ilyennek érzem. Csíkosnak és té- 
pettnek.

Oresztész elveszett valahol Athén és az ottho
na között.

* * *

(Január 7., hétfő)

Vízkereszt. Vagy amit akartok, ugye.
Túlléptem a babona világán. Túl és nem vissza. 

A Fekete Könyvet olvasva átgyalogoltam a sem
mibe. Mondhatnám azt is, hogy az Őrült Arab há
tán lovagoltam, de nem mondom.

Azt a könyvet különben is évekkel ezelőtt ol
vastam, és semmi köze a jelenlegi hangulatomhoz. 
Csak úgy eszembe jutott. Meg a boszorkány, aki 
adta. Mikor a kezembe nyomta, megjelölt két til
tott fejezetet. Persze ezekkel kezdtem. Utólag rá
jöttem, hogy ő valószínűleg pont erre számított.



Dina. Furcsa nő volt. Okkultizmus. Ezenkívül 
túl volt egy heroinos elvonókúrán, toplessbárokban 
táncolt, mindemellett kórbonctani hallgatott. Egy 
kicsit elvarázsolt. Mindig valami különös módon 
és különös időben tudott megjelenni. Varázslatos 
volt, tényleg.

Egy kicsit elvarázsoltam. A nihilizmusommal, 
azt hiszem. A narkózis után mindig felmászott az 
ágyra, és táncolt nekünk. A fiúkat persze delejezte. 
Én meg csak úgy ültem ott az asztalnál, félmosoly
ba takarózva, a tekintetem elveszett valahol a sze
mem és a teásbögre között. Azt hiszem, ez kihívást 
jelentett neki. (Az igazság viszont az, hogy engem 
a kender hihetetlenül aszexuálissá tud tenni, míg a 
tudatalattim maszturbál. Tehát nem kihívást akar
tam jelenteni, egyszerűen hidegen hagyott a tánca.)

A szélhámos Dina, így hívtuk magunk között, 
mivel valószínűleg semmi nem volt igaz abból, 
amit mondott. Mert volt egy másik Dinánk is, a 
Szita barátnője. Ez egy rém rendes csaj volt. Pin
cérnőként dolgozott a 8-asban, a törzshelyünkön. 
Esténként itt szívtuk és ittuk magunkat halálra. 
Zárórakor, míg Dina felmosta a kövezetét, mi le
gurítottunk még egy sört, utána megbíztuk a nőt, 
hogy dobjon össze valami kaját fenn a koleszban. 
Mi addig megsodortunk még egy jointot, és átbal
lagtunk a Pinceklubba, hogy megigyuk a vendé
gek italát, esetleg elcsórjuk a pizzájukat.



Imádtam azt a szobát. Festői rendetlenség. 
Ahogy beléptél, jobbról két ágy -  a szélhámos Dina 
rendszerint itt lejtett balról egy. Középen egy 
asztal, rajta általában meglelhető volt a kábítószer
élvezés minden tartozéka. Meg tea. Az okvetlenül 
volt lefőzve két-három literrel. Kaja is akadt néha, 
de leginkább maradék és penészes. Cigisdobozok. 
Kizárólag üresek. Jobbról, a sarokban szintén asz
tal, rajta számítógép. Bal felől, a fal mellett húzó
dott a Kifutó, ahol a narkózis alatt mindig az tar
tózkodott, aki éppen szerepelt. A polcokon szemét, 
az erkélyen szemét.

A társaság. Badi és Dobsa, a két erdélyi. Csön
desek, egyben filozofikusak. Dobsa időnként túl
ságosan is. Mifa. Szintén erdélyi. Ő nem igazán 
tartozott a bandába, csak ott lakott szegény. Nem, 
nem közösítettük ki, de hát ő nem narkózott, ennyi 
az egész. Szita. Leginkább ő volt a ceremóniames
ter. A dokik egyfolytában a beleit vagdosták, köz
ben eltiltották őt az alkoholtól meg a nehéz ételek
től. Erre káb ító sze rezn i  kezdett, és persze a 
cannabis hatására mindig ivott is, meg zabáit is 
rengeteget. Azután ott volt még Ilija, a tatár. Tu
lajdonképpen ő volt a dealerünk. De nagyon bará
ti áron szállította az anyagot, azután együtt fo
gyasztottunk. Mi öten alkottuk a társaság magját. 
Azután ott volt még ugye a két Dina, Kószó, a fo
lyamatosan aggódó narkomán, Máté, az alkoho
lista, Adám, akit a rendőrség is, meg a maffia is



keresett egyfolytában. És még mások is. Zenészek, 
irodalmárok, tébolyodottak. Az egyetem krémje. 
Mennyire hiányoztok ma nekem. Leírhatatlanul.

* * *

(Január 8., kedd, 1:02)

Az őrt az imént ébresztették fel itt mellettem. 
Zene szól. Kedvemre való zene. A hideg mérsék
lődött. Akár kellemesnek is lehetne nevezni a hely
zetet, ha éppen nem szegezné gyomorszájamnak 
hányingertől remegő tenyerét a szorongás. Szív- 
aritmiám sehogyan sem találja el a zene ütemét.

* * *

Német lány volt, akit először megcsókoltam. 
Még a nevére is emlékszem. Eirinne. Eirinne Schic- 
ker. Igazi skandináv típus, a svéd popénekesnőkre 
emlékeztetett a hetvenes évekből. A Duna-parton 
megfigyeltem, hogy mindkét lábán hat lábujja van.

Egész héten kerülgettem, pedig kínálva kínálta 
magát. Pesze ott volt akkor éppen Kati is. És ben
nem a szerelem és a szexuális vágy már akkor is 
elkülönült. (Azóta is csak egyszer sikerült szink
ronba hoznom.) De azután az utolsó estén, mielőtt 
a németek elutaztak, végre mégis sikerült megkör
nyékeznem Eirinne-t. Emlékszem, sokáig ücsörög
tünk a sötét játszótéren, s míg a szomszédos pá
don a társam már az orális szexre próbálta rávenni



a maga babáját, én még mindig botorságokat zagy
váltam gyatra németséggel.

-  Schön -  és felfelé mutattam.
-  Was. Dér Flugzeug -  kérdezte, követve pil

lantásomat.
-  Nein.
-  Was. Die Sterne -  kérdezte ekkor.
-  Ja -  azután kissé hosszúra sikeredett csend, 

végül száraz torokkal kinyögtem -  Du bist sehr 
schön, so ich muss etwas machen.

Már akkor sem tűnt túlságosan nyerő szöveg
nek, de elszántan feléje hajoltam, némi nyálat 
gyűjtve az első csókhoz.

Először csókoltam és másodszor érintettem női 
mellet életemben. Milyen furcsa.

* * *

(Január 8., kedd)

ím, újra eljött hozzám a Félelem. Ugyanaz a 
régi zsarnok, aki közelített már a belek felől, az 
ereimben, most azt az izmos falú, üreges szervet 
vette célba, melynek neve cor.

Nem tudom, a gyógyszer a régi-e.

* * *

Az én kis legdrágább Kincsem a térdemre ült, 
felém fordulva és falnivalóan mosolygott, mint



mindig. Ahogy feléje pukkantam a rágógumival, 
kissé hátrahúzódott, míg a mosoly csak növeke
dett dús ajkain, és azt mondta, hogy különben csi
nos lány ám az a marcsi, ezután villámgyorsan le
csapott rám, és szájon csókolt, majd megkérdezte, 
élvezem-e ezt a tanár-diák kapcsolatot.

* * *

(Január 11., péntek)

Rohadt itt mindenki.

* * *

Igaz, hogy életerős fiatalember vagyok és bí
rom én egymás után többször is, de ötven másod
perc untig elég volt, hogy dugjam itt nektek ezt a 
kínai férfit.

* * *

(Január 14., hétfő)

Nem emlékszem a gyógyszer nevére, amit az 
imént lenyeltem, de kellemes félálomban marad
tam, az álmosság minden jele nélkül. 0:47. Egye
dül. Végre. Rágyújtok.

Mindjárt.



térdre hullt isteneket látsz 
magad körül zokogni 
lábaid előtt, míg 
combod elönti az orgazmus 
csak a messiásod késik még 
abortusz helyett eutanáziában 
részesítlek, immár 
száraz szemem szüntelen 
moccanásaid lesi 
a kép lassan halványulni 
kezd
dominus vobiscum et cum spiritu tuo 

* * *

így kell ezt. Az imént ideosont egy bajtárs, 
hozott egy pofa méregerős szilvapálinkát. A job
bik fajtából. Ezt már szeretem. Kemikáliák, alko
hol. így mégis elviselhetőbb a rabság.

* * *

Pornográf szövegek következnek. A kisebbek 
fogják be a fülüket, de nyugodtan olvassanak to
vább. A tabletta remekül harmonizál a szilvórium- 
mal. Ezt meg kell majd ismételnem többször is. 
Ha már narkomán vagyok, ugye. Ismernem kell az 
olcsó, de hatásos recepteket. Hanem most már jöj
jön az az obszcenitás.



A közhit szexuális kapcsolatnak általában a 
közösülést, esetleg még a pettinget tartja. Ha ezt 
elfogadjuk, akkor nekem az első igen későn, vala
hol a huszadik születésnapom környékén esett meg. 
Költőien szólva akkor basztam először.

Szeretkezésnek alig nevezhetjük, hiszen nem 
szerettem akkor sem, meg azután sem soha. Most 
talán egy kicsit. De most épp mindenkit szeretek.

Sosem tudtam igazán szinkronba hozni a sze
relmet és a szexet. Nálam ezeket külön hormonok 
irányítják. Az úgynevezett tiszta és plátói érzés 
számomra a legélvezetesebb. A fajfenntartás nem 
nagyon érdekel. Mármint az ember esetében. A 
lepkék csak szaporodjanak. Meg a baglyok is. 
Basszatok, baglyok. E csendes felkiáltással zárom 
ma esti elmélkedésem. Megyek, ébresztem a kö
vetkező áldozatot.

* * *

Ha Freud apó téziseitől eltekintünk -  márpe
dig nekem Oresztész sokkal szimpatikusabb Oedi- 
pusznál - ,  akkor az első jelentős szexuális élmé
nyem az óvodában esett meg, mikor egy kislány a 
vécében letolta előttem a bugyiját. Bellának hív
ták, és utána még hét-nyolc évig szerelmes vol
tam belé.

(Érdekesmód, a vagina helyett a feneke keltett 
bennem nagyobb érdeklődést, de mint utóbb kidé



riilt, ez nem  je len te t t  rejlett  h o m o s z e x u á l i s  h a j la 
mot. Erre  m ég  v is sza té rü n k ,  m e g íg é re m .)

* * *

(Január 28., hétfő)

írom ki a beleimet. A számon csorognak ki az 
ujjaimra, végig a tollon, le a papírra.

Te tavakról beszélsz, az én életem viszont Fo
lyó. Folyó, bizony, a látszat ellenére. A jeget szét 
fogja majd vetni egyszer az áradat. Bizonytalan időn 
belül külső vagy belső robbanásra számíthatunk.

* * *

legyeket látok lépegetni 
legelő lovakat 
lassan a láthatáron 
loretta libben 
lógatom lábamat a 
liftben
lássátok létezésem 
lélektelen lovagok a 
légben 
lányok
légszomjam lohaszt, de 
látok
lambadát lejtek, 
lótuszt, lakmuszt, 
legott lófaszt



legesztelen lekeszt 
lantom lelohad 
leveszem a lemezt

(P.S. -  Ennek a versikének a címe legyen mond
juk Lemeztelenítés.)

* * *

(2002.01.29.)

Teljesen elfelejtettem, miről is szólt volna a mai 
est. Vagyis.

Minden.
Mindegy.
Részegek.
Vagyunk.
Mindnyájan.

* * *

(Február 8., péntek)
Párbeszédek.

* * *

-  Ha már tollat ragadtál.
-  Fáradt vagyok, kicsim. Az éjjel foglalkoztat

tak, nem aludtam egy órát.
-  Mégis, miről írsz, Dzsó, kedvesem.
-  Túlságosan fárasztom önmagam, nem tudom.



-  De Dzsó, csak tudod, miről írsz, ha már tollat 
ragadtál.

-  Tollbamondást írok, de képtelen vagyok rá
jönni, ki diktál.

2.

-  Haza lehet onnan jönni egyáltalán.
-  Hát, már többen hazajöttek.

* * *

A fecskéim még nem jöttek vissza. Emlékszem 
az Őszre, ahogy az utolsó madár visszafordult, fe
lém intett, majd sietve távozott ő is a többiek után. 
Egyre várom őket vissza. Elfelejtettem, melyik az 
a hónap, amikor megjelennek. Most még csak feb
ruár van, de már igazi tavasz. Legalábbis a He
gyek között az volt, ahol az elmúlt napokban kül
ső munkálatokat végeztünk. Már a Drót hiánya is 
megnyugtató érzéssel töltött el, az őrök jelenlé
tének ellenére.

Vajon hol találkozom újra a fecskéimmel. E 
pillanatnak csodálatosnak kell lennie.

* * *

A felhőim a Hegyek közé is elkísértek, úgy bi
zony. Fantasztikus, hogy mindenütt megjelennek, 
ahol én vagyok. Soha ennyi elkápráztató színt és



formát. Általában baljóslatúak ugyan, de egyszers
mind lenyűgözőek is végtelenül.

S egy hajnalon, ahogy a szerencsétleneket fel
sorakoztatták a réten, én csak az ormokat figyel
tem, melyek ott sorakoztak a közelben, amikor is 
a Nap kiemelkedett a mélyből, a semmiből. De nem 
úgy ám, ahogy itt mifelénk, hanem elképesztő 
gyorsasággal kapaszkodott felfelé. És ahogy ott 
voltunk hárman, a Horizont görbülete, a sebesen 
felfelé igyekvő égitest és én, először érzékeltem, 
ahogy gördül a Föld.

* * *

Tudod jól, hogy be vagyok ide zárva, s Te még 
eljössz, az Álmaimba mártózol, és kísértesz átiz
zadt éjszakákon át. Mert megjelent ismét a Hold
asszony, a néhai rakoncátlan Kölyök, ki úgy tű
nik, most váratlanul felnőtt, minekfolytán Pán Péter 
kakaskukorékja könnyekbe fullad, ő maga pedig 
szárnyaszegetten zuhan le a padlásajtóból. Az áru
lás ereje lesújtó, minden bizonnyal.

De ez is csak egy játék. A millióból. Fejem ma 
békén álomra hajthatom. Langy tavaszi szelek szár
nyán tovalibben a szárnyaszegett madár.

* * *

Szilvia először telefonált, és megadott egy cso
mó telefonszámot, alig tudtam mit kezdeni velük,



annyi volt. A nappali száma, a fürdőszoba száma, 
az erkély száma, és így tovább. De azután nem 
hezitáltam, rögtön az erkélyen kerestem, sőt nem 
is telefonon, hanem mindjárt személyesen. Ahogy 
benyitottam, rögtön láttam, hogy ez egy kórház. 
Ott volt ő meg az anyukája virágcsokorral, meg a 
könyvszekrény tetején, tolószékben a rég nem lá
tott bátyja, megöregedve, csontsoványan, mint egy 
angolkóros. Rák, mondta, de mindez nem számít, 
mert az agyam a régi. Mondta, de közben furcsán, 
idiótamód vigyorgott, vihorászott. Ám azután Szil
via karon fogott, kivezetett a szobából, és fehér, 
egyrészes fürdőruhában, aranybarnán fürödni vitt.

A következő éjjelen Szilvia megházasodott. 
Csak arra nem emlékszem, én voltam-e szomorú, 
vagy az a nagydarab, szemüveges srác a szomszé
dos hálóteremből, aki az út szélén ült, nem messze 
a Kocsmánktól, és szemüveges fejét lógatta ál
momban.

Mindenesetre egész éjjel tortákat faltam, és ez 
jó volt.

* * *

Steinbeck szerint az eszközökre kell koncent
rálni csupán, ha már megvan a cél. De én annyira 
koncentrálok az eszközökre, hogy közben teljesen 
elfelejtettem, mi is volt a cél egyáltalán.



Ők azok.
Tímea. Az én kedves, ismeretlen ismerősöm. 

Csak így hívjuk egymást. Az, akinek a sorait évek 
óta olvasod, de még soha nem hallottad a hangját, 
arcát sem láttad. Mégis tán jobban ismered bárki
nél. S legutóbb imigyen szólt.

-  Mindez a felismerés válasz volt.számomra 
arra, hogy mért nem vagyok képes Istenről, az ő 
öröméről és az igazságáról, az egyetlen lehetőség
ről, a megmenekülésről beszélni az embereknek. 
Mert nem is akarok. Tudom, hogy Isten kegyel
mét visszautasítani egyenlő a halállal, de én nem 
akartam megmenteni senkit, mert nem szerettem 
az embert. Mikor ez világos lett, annyit tudtam ten
ni csupán, hogy Istent kértem, gyógyítsa be azt, 
ami összetört.

És tudod, most jól vagyok. Valami lassan és 
észrevétlenül meggyógyult. Valami, ami legmélyén 
belül tépett, egyszerre csendes vizű tóvá alakult, 
magam sem tudom, mikor és hogyan. Egy tóvá, 
aminek a vize békés, és amiből szeretet fakad, és 
én csak állok, csodálkozom, nem értem ezt a ta
vat, hogy honnan lett, ki, mi táplálja, de mindez 
csodálatos. Hálával tölt el. Eltűnt az a keserű gyű
lölet és fájdalom. Az emberek nem lettek szebbek. 
Sem jobbak. Én gyógyultam meg.



Ezt üzente Tímea a távoli Budapestről. Jó lehet 
így megnyugodni önmagunkban. De akkor talán 
oda az alkotás. Ez jó. Vagy rossz.

Isten tudja.

* * *

Máté is jelentkezett, az örök barát. Ő Angliá
ban stagnál, látszatnyugalomban, s a következő
képpen álmodik.

-  A jövő héten seggbe dugom azt a negyven
éves muffot, és jól berúgunk, aztán majd keresek 
valami rendes cicát, vagy csináltatok egy tetkót, 
valahogy lesz.

* * *

Merjek-e az ő szavaiból is idézni. Igen, az ál
mok után egy levélben is materializálódott a Kö
lyök. Az Egyetlen Szerelmem.

* * *

(Február 12., kedd)

-  Vért kívánok megint. Vért. A Tiédet, a sajá
tomat, a magzatomét, bárkiét. Lilith ébred. Ott 
üvölt mélyen az ölemben.

Belemarok a számba. Vigyorogva lenyalom a 
vért, és rohanok tovább.



Léptek zaja, sziklafal, láncok zaja, szárnysu
hogás, flashback.

Szia, Baba, szia. Meséljünk egymásnak rém
meséket. Lassú, lassú, gyors-gyors, bezár.

Néma üvöltés, üszkös szájak, láncok zaja, al
vadt vér -  flashback.

Szia, Drágám, szia. Szeretsz. Meséljünk egy
másnak rémmeséket.

Ismertem a Kékszakállú Herceget. Úgy szólí
tottam, Papa.

* * *

-  Színpad. Fekete deszka. Magány. Élet. Ha
lál. Őrület, meztelenség, szegénység, sivárság, 
millió közhely.

-  ISTEN HOZOTT -  a BIRODALOM
Az én utam, a te utad.
Lassú, lassú, gyors-gyors. Betakar.
Halló, halló. Itt a túlpart. Zavaros a víz, sűrű a 

ködfal. Gyerünk, gyerünk, sokadalom, eladó a BI
RODALOM.

-  Mindig ugyanaz. Mindig vége van.
Félek, Kicsim, félek nagyon. Azok a fekete 

deszkák elrabolták az énjeimet.
-  Szeretni akarok. Bízni, hallgatni, élvezni. Hall

gatni az éjszaka csendjét, nézni a Holdat a tenger 
tükrében, nézni ezer szilánkra szaggatva a havon.

-  Valamikor vérem hullott a könnyem helyett. 
Lenyaltam, vigyorogtam, rohantam tovább.



Most vagy nekem. Most még vagy nekem. Nyit
va előtted minden ajtó, tudod, hogy szeretlek.

-  Bőgni szeretnék. Annyi mindent szeretnék. 
Rossz vagyok, Drágám, nagyon rossz.

Azért te altass el. Mesélj nekem szépeket. Sze
retem a meséket. Tudod. Ha igazak is, az jó. Ha 
nem, nem baj, csak sokáig tartson.

-  Szia, Lámpásom, világíts nekem. Csók. Sok
szor. Látnálak -  ölelnélek már.

* * *

lm ígyen szóla hozzám a messzi távolból a 
Kölyök. Kit féltettem, fel ne nőjön Holdasszonnyá, 
mert, ó, jaj Nekem akkor. Csak fájdalmamat ku
korékolhatnám bele a süket világba. Béna szárnya
imba takarózhatnék már csupán.

* * *

Kiéhezve, megéhezve, feléhezve, szétéhezve.
Csabikából megpróbáltak férfit faragni. Felnőt

tet. Felelősét. Csabika nem hagyta magát. Csabika 
felmászott a párkányra a második emeleten, és 
megpróbált kipisálni az ablakon. Csabika örökre 
kisfiú marad.

Fügét a Világnak, meg fityiszt. Meg lókukit. 
Kinyalhatja a Világ.



Kicserélődtek a falak körülöttem. Most való
ban képtelen vagyok írni.

* * *

Az agyam meghalt, de a kemikáliák mozgatják 
a kezemet. Ja. Ma füvet is szívtam valamikor, de 
az másfél éve volt.

A lány a kávéházban néha félénken felém pil
lantott. Sosem láttam még, s ez valahol csodála
tos. Szerelmesnek lenni fél órára.

Szex nélkül.
Erős, erős, erős, erős volt ez a szerhalmaz, amit 

elfogyasztottam. Gyógyászati szempontból exitus 
lethalis. Szempontomból közepes kattanás, fekete 
lyuk az agyamban.

Rozsdás lemezeket sikáltunk ma egész nap.
Hatni kezdett az utolsó tabletta. És valóban 

megnyugtatott.
(Most már csak a zene van, a vizelési inger, az 

u tolsó cigi vágya. R ajtad  kívül. M indörökké 
ELEKTRA/TIMSEL. Ahogy Te is gondolod. Hi
szem.)

Semmit sem tudok. írni sem lassan. Jó. Nagyon 
jó. Élvezem. Itt vagyok. A Városomban. Azt mond
ják, Kosztolányi városa. Nem. A Miénk. Csak a



Miénk. Egyetlen Szerelmem Az Égben. Félek. 
Lassulok. Narkós vagyok. Púnk. Sok ez. Lesz még. 
Új lap.

Biztosan.



V. FEJEZET

Új arcok. Riadtak. Kisegerek mind. Szegények, 
mind ebben az ocsmány, fakókék hálóruhában. 
M egnyugtatást várnak. Megteszem.

Amit tudok.

* * *

Ú jraolvastam  ezeket. Á tálm odtam  az előző 
részt is, úgy tűnik. Fejezetet. Mindegy. Igaz is. 

Újabb fejezet. Na ja.
Hát aludjunk. Aludjunk inkább. Jobb lesz. M in

denképp.

* * *

(Február 23., szombat)

A drót itt is csak drót. A bot bot, a korbács kor
bács. A különbség a levegőben van, azt hiszem.

Hiányoznak most a felhőim. Az ég piszkosszür
ke paplan, fullaszt. A fecskéim is még valahol csak 
félúton lehetnek idefelé. Szeretnék a homokban 
feküdni, és érezni, ahogy parányi árnyékaik átsu-



hannak rajtam. Csupán ennyi. Teljék az időm, míg 
belém festik álm aikat apró szárnyaikkal.

S a felhőim, ó, a drága felhőim. Búcsút intené
nek minden áldott napnyugtakor.

* * *

Ahogy várlak. Haránt, hátrafelé múlnak a per
cek. Lustán vergődöm közöttük, nincs rendszer. 
Végtelen agónia a köd, ahogy rám telepszik. A 
gondolat követi a kéz mozdulatait, vagy fordítva. 
Nem tudom. Továbbra is átaluszom az Időm. Csak 
ez maradt nekem. Az alvó Gondolat.

* * *

Ismerted a Kékszkállú Herceget, és úgy szólí
tottad, Papa és Engem  akkor hogyan szólítasz, 
mondd. Pislákol még a Lámpás, de hagyom inkább 
kialudni bizonytalan időre. M ert nincs kinek vilá
gítanom. A kopott falaknak nem fogok, az bizo
nyos. Ö nm agám nak. Úgy csak elem észtődöm . 
Nincs kinek.

Nincs kinek.

* * *

Alszom tovább.
Pont.



(M árcius, sem 8., sem 21., de végre 1., és ez
nem semmi)

Ez a levegőváltozás jó t tett Nekem, azt hiszem. 
A szivemnek, a bőrömnek. Lekopogom.

* * *

És mindezen kívül dolgozik itt a konyhán egy 
nő. Magas és sötét hajú, és karcsú és gyönyörű. 
M indig valahova a végtelenbe bámul, m ert a sze
münkbe nézni mégsem mer, hiszen, ugye-ugye, de 
én mégis elkaptam egyszer a pillantását, jobban 
mondva a Pillantását és tegnap azt a halszeletet 
vettem el -  az egyetlent - ,  amit ő rakott a pultra, 
és mindez olyan csodálatos, merthogy újra szerel
mes lehetek, csak úgy, magamnak, ahogy a legjob
ban szeretem , m ert szeretem. Egylélegzetresze- 
relem, és minden lelkesedés nélkül, csak amikor 
akarom, belelovalom magam, és elhiszem, mert 
tudom, hogy ő is szintúgy érez, bár meglehet, nem 
irántam, de ez már mellékes, egyáltalán nem lé
nyeges. Ugye.

Ma este, a vacsoránál, ahogy állt ott a pult 
mögött, kissé távolabb, félig eltakarva a többi sza
kács és a sorakozó szerencsétlenek által, egyik 
kezét a csípőjén tartotta, míg a másikkal az arcán 
babrált, közben valahova a végtelenbe bámult vá
gyakozva -  ahogy gondolatban magam is oda te-



kintek olyan volt, mint a Felhőim, mikor estén
ként búcsút intenek a Szebb Holnap reményében, 
a felhőim, melyek sosem voltak ennyire baljósla- 
túak, ugyanakkor elkápráztatóak is egyben.

Anonim, megfoghatatlan szerelem. Csodálatos. 
Sosem fogom elfelejteni.

* * *

A minap elgondolkodtam a latrinán, hogy mi a 
jobb, mi ér többet. Az önkielégítés, avagy a sza- 
rás-é. Ilyen-olyan ürítések, hasonló idegközpon
tokat birizgálnak.

Valóban, egy kiadós kakálás -  spontán allite- 
ráció -  sokszor többet jelent egy átlagos masz- 
turbálásnál. Tudod, az olyan kiverem -és-kész do
lognál. Mert mért nyögdécselünk a WC-n. Minden 
alkalommal csupán az erőfeszítés miatt-e. És sze
retkezés közben csakis az élvezet m iatt vajon. A 
megterhelés és a kéj édestestvérek, mindig együtt 
jelentkeznek, és nyögéseket csalnak az ember aj
kára. Előfordult-e már mással is, hogy székelés 
közben merevedése volt. Velem többször is. Nem 
tudom , m ennyire függ össze m indez a homo- 
szexualitással. A végbélben állítólag közel tízszer 
annyi a mechanoreceptor, mint a péniszben, de még 
a vaginát is megelőzi ezen érzősejtek számában. 
Ami engem illet, már jó régen leellenőriztem  ma
gam a nemi elferdüléseim et illetően, a végsőkig 
leástam kím életlenül, és rá kellett jönnöm , hogy 
javíthatatlanul heteroszexuális vagyok, és annak is



a legkonvencionálisabb része vonz csupán, kivéve 
amikor éppen az aszexuális Énem bújik elő teljes 
rezignáltságában.

Tehát nem vagyok homoszexuális, biszexuális, 
nem vonzanak az animális dolgok, a nekrofíliáról 
nem is beszélve. Nem élvezem a fájdalmat, és azt 
sem, ha másoknak fájdalm at okozom -  testileg. 
Nem lopok el bugyikat, nem leselkedem. Nincs 
anyakomplexusom. Gyermekkoromban volt -  ér
zelmileg - ,  meg is mondtam az anyámnak, ha fel
növök, feleségül veszem. Azt hiszem, ez term é
szetes, a legtöbb fiúgyerm ekkel előfordul, csak 
nem merik bevallani, Isten tudja, miért. E ponton 
egyetértek Freud mesterrel.

Ö nkielégítés közben néha fantáziálok kövér 
vagy idősebb -  középkorú -  nőkről. De ez már íz
lés, és nem ízlésficam, ha a konvenciókat vesszük 
figyelembe. M ert távol álljon tőlem, hogy a szex 
bármely formáját is elítéljem. Hogy bármit is el
ítéljek, ha már itt tartunk. M it tud az ember m eg
ítélni. Ne ítélj, hogy ne ítéltessél, ebben a pontban 
egyetértek a Bibliával.

A fiatal lányok viszont hihetetlenül vonzanak. 
Inkább érzelmileg, mint szexuálisan, de szexuáli
san is. A serdülőkorban lévők. Úgy tizenöt év kö
rül. Ezt már ugye elítéli a világ, hiszen a testem 
huszonhat éves. De míg a szellemem agg, a lel
kem a gyermekkorban rekedt, s nem is fog onnan 
kilépni, míg élek. Én legalább is így remélem. Ez 
az én Pán Péter szindrómám, ahogy én nevezem. 
És örülök neki, és hiába kényszeríti rám a világ a



lelkiism eret-furdalást, mert nem engedek az erő
szaknak, és nem fogok mindenáron felnőni. Oda
adó, tiszta szerelemmel tudok szeretni egy gyer
meket -  függetlenül attól, tizenhárom éves-e, vagy 
negyven - ,  mert hiszem, hogy csak ő tudja átérez
ni, és csupán ő képes viszonozni. Nem hiszek a 
bűnös szerelemben. Ha bűnös, akkor már nem sze
relem.

Egy szó, mint száz, a végbélen át végbemenő 
szex csupán annyiban érdekel, amennyiben a sza- 
rást önkielégítésnek tekintjük. M ert azt -  férfia
sán bevallom -  szerfelett élvezem.

* * *

mutass egy tuti helyet, 
hol pisálni lehet 
(ezután az em ber nyugodtan 
pontot tehet, pont) 
és minden mehet 
(tovább)

-  A RÉSZEG KUTYA BALLADÁJA -  

* * *

Most jöttem  rá, hogy valójában meg kell ta
nulni igazán nem nézni sehová. Ez a koldusok, a 
csavargók m esterfogása, kiknek nincs igazán vá
lasztásuk.



Vizelni egy forgalmas park közepén valóban 
nagy művészet, ha ki akarjuk várni a megfelelő 
pillanatot. De hogy minden pillanat megfelelő le
gyen, az már a nemnéznisehová művészete, ami a 
legtisztább és legnagyobb.

M indenesetre ma délután láttam meg az első 
idei szúnyogot.

He *  *

-  K ísértetet láttál.
-  Igen.
( -  A Város utcáin rám tört a Kísértet.)

* * *

K ísértetet láttál. Igen. M ert ez az a hely, ahol 
annak idején féltünk egymástól.

He * *

És m ost aztán hallgass ide, Kincsem. Félbetö
rött betűkkel szántom széjjel a mocskos papírsze
letet.

M ert mivel ahogy az előbb meglepetten kons
tatáltam, a világ ilyenkor is csak olyan, mint egyéb
ként. Csupán TE változol meg, Drágám.

Vizet iszom egy pohárból. És árulkodom köz
ben. A vizet a számban tartom , hogy átélhessem a 
kétéltűek örömét. Hamarosan rá fogok gyújtani. 
Az érdekesség kedvéért. A toliam mélyen a múlt



bán szánt. Nagyon mélyen a narkotikum  hatása 
alatt állok. Csodálatos. Meglehet, holnap eljössz.

Furcsa a kézírásom, kár, hogy nem látjátok. Egy 
teljesen más em beré, nem szögicsabáé, m ert én 
nem vagyok szögicsaba. Nem. Engem  nem úgy 
hívnak.

Nem emlékszem a nevemre.
Furcsa. A Világ megmaradt, csupán én fordu

lok lassan körbe. Nagyon furcsa.
Hajnal van. Hajnal van. Hajnal van. Hajnal van.
Tetszőlegesen. Lehet többször is, kevesebbszer 

is. Hagyjuk már, ó.
Igen.
Minden bizonnyal.
(Jó Éjszakát.) Pont.

* * *

(Március 3., vasárnap)

Minden könyv egy vallomás, legyen az verses
kötet, regény vagy lexikon.

Én író vagyok, érzem. Ó, szeretnék mesélni 
minden kis szegletéről a Világomnak.

Van egy fixa ideám, az egyik énem fixa ideája. 
E llenőrizgetem  a dolgaim at. N aponta ezerszer. 
Hogy megvan-e mindenem. A pénztárcától kezd
ve a kulcsokon keresztül az utolsó papírszeletkéig 
a zsebemben. Ez másokat idegesít, engem a leg
jobban, ugyanakkor élvezetem et lelem  ebben a 
cseppnyi bolondériában.



íme egy apró, lényegtelen vallomás, részemről 
Tinéktek.

* * *

Tizennégy ötvenöt. Tévedtünk egy órát. D oku
mentálom az eseményeket. Egy cigarettányi idő
vel ezelőtt mentél el.

Egy óra a pádon. Nem mondtam semmit. Mit 
is m ondhattam volna. Hamarosan elvisz Téged a 
vonat megint.

Fáradt vagyok. Láttad.
Most csak a sóhaj maradt.
Megadom neki magam.

* * *

Még a köhögésem is idegennek tűnik. M intha 
angolul köhögnék, mondjuk. Este van, este van. 
Kiki fél. És az a srác, aki velünk szívott ma este, 
átkozottul hasonlít az én Ádám barátomra, akit még 
Gödöllőről ismerek, és folyton, folyamatosan lőt
te magát valamilyen szerrel. Szarral, akarom mon
dani. A soraim  ezúttal hullámoznak. Vajon ki fog
ja  e lo lv asn i, a m esét m eghallga tn i. A soraim  
hullám oznak, és minden körbefordul. Igen külö
nös. A ma esti szél vörös ködöt hozott napnyugat
ról. M ímelem a magányt.

Az első nagylem ezünk címe, amit majd k i
adunk, legyen mondjuk, Pofon. Arcul ütöm a Vi
lágot. A pofájába röhögök. Görögnek a görögök.



Fenséges látvány voltál, ahogy ma beléptél a 
Kapun. Gyönyörű, előkelő. A fiúk mind irigyek 
most miattad. Milyen álomba vonszoljuk magun
kat, Édesem. A Drót Naplójába írlak. Bevésem 
Neved a Halhatatlan Tudat Sziklájába. Ahogy ro
vom egyenként a Betűidet, gyöngyöző homlokom 
tógámba törlőm. Őskori koponyám van. Szőr fedi 
robusztus testemet. Vinnyogó hangok hagyják el 
torkomat, ahogy megvitatom magamban tetteinket 
e térben. Az Időbe süpped vissza nyakam, a tér 
ködén át a Semmitől hetvenhét m érföldnyire ke
letre. Papírom, lám, mind fölszántva, toliam las
san kiapad. Járulj még hozzá egy öleléssel, hogy 
remekművé váljon a férc, ujjaim, ahogy felenged 
bennük apránként a fagy, nyálazva lapoznak egy
re csak tovább. S nincs oldal, mely m eghátrálásra 
késztetne.

Ó, a Te ölelésed. S egy teljes órát tévedtünk. 
Kétségbeejtő. Valóban. Akkordok arcában alko
nyat. A kikötőn végig, haránt a homokban minde
nütt hínár, haltetemek, sirályszar. A víz egy fel
fordult garnélarákot hintáztat. A felhőkön keresztül 
nem látszik a lenyugvó nap. Arcod az Arcom, a 
Világ összefolyik az ereimben. A tüdőként táguló 
univerzum a halál óramutatója.

M ásodpercre pontos.

* * *

Rágyújtsak, vagy mégse. Ilyenek. Denevérek
kel játszanék az árokparton, de anyu nem engedi.



Anyu félt engem, minden bizonnyal. A ludnom  
kéne már. Ma valóban itt jártál, ahogy azt a bevé
sett memória tudatja velem. Rovátkáit nem kop
tatja az Idő. Meghergelem az Időt, megbaszom az 
Időt. Nem félek már az Időtől. Nem kell a Féle
lem. Van belőle elég. Elzsibbasztottam  a félelm ei
met. H ibernáltam . B elefagyasztottam  a Tegnap 
M egkeményedett Szikláiba. Fénylő, mágikus rú 
nák őrzik ott vastag biztonságban.

Lelassultam.
Lassan megtelik a füzet.
Leballagok alfába.
Az angyalok ördögi mosolya, s a Bárány sze

lídsége keveredik Arcainkon. Egybeolvad minden. 
Összefolyik és kitágul. Halvány hóesés, hol vagy 
most.

* * *

(M árcius 4., hétfő)

És lehunyom a szemem és felnyitom a szemem





VI. FEJEZET

Ahogy ott álltunk délután a sorban, már egy éve 
ugyanaz a monoton trombitahang ismételte folya
matosan ugyanazt a monoton dallamot.

Áldott a Te szemednek édes karikája, Kedve
sem. Az eső szürkén csepergett, s hiába vártuk a 
szivárványt vagy a Kikeletet.

* * *

(M árcius 8., péntek)

Öten egyre, kicsim.
Lázzal köszöntött rám Ez A Nap. Az interna- 

cionalitás bizony szép dolog. Az ünnepek vége 
meg úgy is csak egy pont, akár ezé a mondaté.

Csak tébláboltunk egész nap, aztán szívtunk is 
valamicskét megint, hogy teljessé váljon fejemben 
a tompaság. Később vagy egy órát a nőkről be
szélgettünk, nem állapítva meg semmi újat, de azt 
alaposan. A fiúk egymásnak adták a telefont, m ert 
nem tudták eldönteni, m elyikük barátnője je len t
kezett, összevissza beszéltek, míg a nő végül is 
m egszakította a vonalat. Ilyenek.

Véget ér lassan a délelőtt.



Sehogyan sem akar alábbhagyni a láz.
Ma minden hiányzik, ami a szabadságot jelen

ti. Verő fény. A kora tavaszi nap csodálatos. De a 
Dróton belül ez csak tetézi rosszkedvemet. Ó, a 
Nyár ígérete. Csalfa dolog.

Bízom azért erősen.

* * *

(Március 10., vasárnap)

Felvettek a gyengélkedőbe.

* * *

(Március 11., hétfő)

Délelőtt. A nyitott ablakon át besüt a Nap, és 
valóban minden szép, ahogy a szomszédos ágyon 
fekvő bajtárs m egállapította az imént. A levegő 
friss, annak ellenére, hogy jelentős a forgalom itt 
szemben. A tuják megteszik a magukét, leszűrik a 
port és a gázokat. S még a lázam is csökkent.

Pompás.
A reggelt azonnal onanizálással kezdtem. Tar

tott még az ébredési erekció, mikor bejött a nagy



mellű, korosodó nővér, hogy elvégezze a vizitet. 
Egyszerűen nem volt választásom.

Talán beszélgetést kellene kérnem a pszicho
lógusnál. Ő egy fiatal nő, apró, de formás mellek
kel, pompás hátsóval. Biztosan ki tudnánk ötleni 
valami jó kis terápiát a számomra. A szívritmus- 
zavarra úgyis legjobban hat az adrenalin-tesztosz- 
teron koktél.

Az is eszembe jutott egyébként a minap, hogy 
az egyetlen rokonom, aki valaha is vonzott szexu
álisan, az a nagynénim. Persze nem ez a m eghatá
rozó érzés közöttünk, hiszen ő az egyik legjobb 
barátom. Tizenkét évvel fiatalabb az apámnál, ná
lam ugyanannyival idősebb. Az ő fia meg nálam 
fiatalabb tizenkét esztendővel. Furcsa dolog ez a 
számokkal. A matematikának csak a misztikus ré 
sze érdekel.

Ó, Kedvesem, hiányzol most nagyon. O idetar
tozik, a Városba. De évekkel ezelőtt északra köl
tözött. A zóta ritkán látom. Pedig mi m indent él
tünk át itt együtt.

A vér gyöngyszemei táncolnak a szemem előtt.

* * *

A Festő meg én porosán, fáradtan és egy vas 
nélkül érkeztünk Szabadkára. Csak olyan villám- 
látogatásnak indult, de a nénikém ott fogott ben
nünket estére. O egyébként a nagyszabású partik 
mestere.



Aznap rajtunk kívül meghívott még egy rock
zenészt, egy színészt, egy riporternőt és egyéb 
képviselőit a Város művészalvilágának.

Mi akkor a Festővel rekordokat döntögettünk, 
s én egyáltalán nem a májam, hanem a gyomrom 
tágulásának kapacitásán csodálkoztam el nagyon, 
ahogy eltüntettünk fejenként több mint tíz liter sört. 
Tehát hajnalra túl voltunk a rekeszen, viszont a 
kender és a pálinka ködén át mindez nem is tűnt 
olyan rengetegnek.

Közben száguld velünk a taxi, én a hátsó ülé
sen gyömöszölöm a riporternőt, nem sejtve, hogy 
a zenész fickó kedvese. És ülünk a vadnyugati stí
lusú étterem teraszán, és váratlanul megjelenik a 
Gyermekkori Nagy Szerelem, aki most N agykali
berű Nő. És kérdezi, mióta vagyunk együtt Z itá
val, és én csak mosolygok, erre ő bólint, szóval 
nem vagyunk együtt, és azt is m ondja, hogy ő 
aaaaannyira szerelmes volt belém, mindaddig, míg 
nem váltam pattanásos kamasszá. Mondom, én is 
így vagyok vele.

Kamaszként ritkán szereti magát az ember. Én 
ráadásul meg is rekedtem az adoleszcens szintjén.

Aztán hajtunk tovább, és én nem tudom, ho
gyan kerültünk a diszkó elé az utcára, ahol m aka
csul vetkőztetem Zitát, közben kérdezgetem, hogy 
zavarja-e, hogy homoszexuális vagyok, meg hogy 
zavarja-e, hogy Gyöngyvérbe vagyok szerelmes. 
És ő egyre hajtogatja, hogy nem, nem, jaj, nem, 
nem zavar-ja. Jaj, dehogy. És végül ő kísér haza 
engem, és reggel, mikor felébredek, már ott ül csen



desen az ágyam szélén. M ondja, csak benézett 
munkába menet, már megy is, húsz perc múlva a 
stúdióban kell lennie. Én meg nem búcsúzhatok 
tőle illően, mondván, nem csókolhatlak meg, a teg
napi dolgoktól irtózatosan bűzlik a szám.

És most a nénikém a távolból azt írja, hogy ta
possam meg helyette is a Város kövezetét.

M egteszem, bár sokkal jobban esne, ha együtt 
taposnánk.

* * *

A nagyanyám tanított imádkozni. Egészen ki
csi fiú voltam még, három -négy éves talán. Egyen
ként ism ételgettem  utána a szavakat végtelenül, 
később együtt mondtuk a fohászt.

Azóta saját imám van, amit minden áldott este 
elmondok magamban elalvás előtt, de nagyanyám 
imái közül a Miatyánkot ez még mindig magában 
foglalja.

Van egy érdekes pon tja  a tan ítta tásom nak . 
Amikor ahhoz a részhez értünk, hogy miképpen  
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, tan í
tóm ehelyett azt mondta, s mi is m egbocsátunk  
halálunk óráján. Ámen. Különös. Vajon hogyan 
hangzott az ősi, az eredeti. Én mindenesetre m eg
maradtam az utóbbi verziónál. Valahogyan ez tű 
nik a megfelelőbbnek.

Istennek eredendő jellege a megbocsátás. Úgy
mond nincs választása, hiszen ő teremtett, őt ter
heli a felelőség azért, amit mi teszünk. A Tökéle
tesség kérdését itt nem feszegetem.



Viszont az em bernek m egadatott a választás 
joga. Mikor Káin megölte öccsét féltékenységében, 
és elrejtőzött, Jahve hamarosan rálelt, és m egszó
lította. Ismerjük a történetet. Megkérdezte, hol van 
Ábel, majd szépen lassan elm ondatta vele az igaz
ságot, amit természetesen már úgyis tudott. Azután 
megjelölte, hogy senki bosszút ne álljon Káinon 
tettéért. De még a testvérgyilkosság előtt az Isten 
a következő szavakat intézte hozzá. A bűn az ajtó 
előtt leselkedik és reád van vágyódása, de te ural
kodjál rajta.

Egyes fordításokban azt olvashatjuk, de te ural
kodni fogsz rajta. Ez a restségre való nevelés, hogy 
minden mindegy, mit teszek, úgyis minden eleve 
elrendeltetett. M áshol meg az áll, de te uralkodjál 
rajta. Ez már a szigorú, a fanatikus egyház ferdí
tése. Az eredeti szövegben szó sincs parancsról. 
Ott a timsel szó  szerepel, ami héberül annyit tesz, 
lehet, vagyis rajtad áll. Tehát csakis rajtad áll, hogy 
ellenálsz-e a bűnnek. Hogy egy kicsit még tovább 
menjünk, érzékeink, ösztöneink és elm énk által 
m egadatott, hogy megítéljük, mi Bűn, és mi nem 
az. És ez hatalmas dolog. Isten végtelen kegyelmé
ben mindezt m egadta nekünk. A Választás Jogát.

Ezért vagyok mélységesen hívő, de vallásos egy 
cseppet sem. Az Egyház vívmányai. A coelibátus. 
M intha szeretkezni tisztáta lanság  volna. Hogy 
Krisztus evett, ivott, de nem székelt. M intha szé
kelni bűn volna. Az Egyház szemében én csak lá
zadó vagyok, eretnek, s tán jobban szeretné, ha 
ateista volnék.



Számomra a Könyvek a misztériumot jelentik, 
szeretek elmélkedni a soraik felett. Emészteni őket, 
nem csupán elfogadni, hogy ez van, és kész. Nem 
mintha nem hinnék, hiszek én mélyen. De meg is 
akarom érteni. Azt hiszem , én is beleharaptam  
volna az almába. Sőt. Azt hiszem, bele is harapok 
nap mint nap. Ez a művészet, az alkotás lényege. 
A valamilyen irányba haladásé. Hogy előre vagy 
hátra, nem számit. Az Univerzum szempontjából 
úgy sincsenek irányok. És én folyóvíz vagyok, 
sosem lényegülnék át tóvá, azt hiszem.

Más népek Szent Könyveit is lapozgattam. Sőt. 
A Necronom icont is elolvastam, a tiltott részeket 
legelőbb -  hiszen az Érme mindkét Oldala érde
kel. És persze egyre inkább rájövök, hogy nincs 
két Oldal. Én is kíváncsi lennék arra a fix pontra, 
ami elválasztja a Jót és Rosszat. El kéne dönteni, a 
híd elválaszt vagy összeköt.

* * *

M égsem a gondolkodásom vezetett el odáig, 
hogy hívő legyek. Fordítva történt. A hitem már 
m egvolt ott belül, azt hiszem, úgy születtem. Va
lójában az a véleményem, hogy valamennyien úgy 
születünk, csak az emberek nagy hányadánál a ci
vilizáció rakta máz eltörni a Felsőbb Lényekkel 
való kom munikációra szolgáló érzékszerv póru
sait. Bennem szerencsére ez a folyamat nem já t
szódott le, a civilizációra különben is kevéssé fi
gyelek oda.



Hogy mindezt a génjeimnek köszönhetem -e, 
vagy a nagyanyám tanításának, nem tudom. Való
színűleg mindkettőnek. Talán ahogy Krisztus szét
hintette közöttünk a lelkét, hozzám egy kicsit na
gyobb rész jutott, mert én őt érzem magam körül 
igen gyakran. Nehéz ezt elmagyarázni annak, ki
nek pórusai eltöm ődtek. Az áthidalhatatlan szaka
dék hívő és ateista között. Mert bárm ily régóta el
mélkedem is e dolgok felett, semmit sem sikerült 
még teljesen m egértenem . Csupán érzem. De azt 
nagyon. Időnként jön egy vibráció a gerincemen. 
Ami ezt követi, az nehezen megmagyarázható, de 
testi és lelki boldogság, uram bocsá’, a szerelem 
érintéseire emlékeztet.

* * *

V alószínűleg  sokaka t m eg b o trán k o z ta t ez 
utóbbi hasonlat, de itt megint csak a civilizáció és 
az ő konvenciói a hibásak. Egy eszkim ó, vagy 
mondjuk, egy busman egész biztosan m ásként vé
lekedne.

Nem. Nem vagyok keresztény a szó szoros ér
telmében. Hogy a zsidók nagyszakállú istenét kép
zelem el valamilyen módon, meg hogy valahova 
fölém képzelem el, azt javarészt nagyanyámnak és 
persze Jézus Krisztusnak köszönhetem. A Szellem 
valójában körülöttem van mindenütt, valóban szel
lemi lényegű, és a hit sem a legmegfelelőbb szó, 
mivel nem csupán hiszem, hanem érzem is. Köny- 
nyű így hinni, ugye. Nos, igen. M indez már köze



lebbinek tűnhet az ún. pogány hiedelemvilághoz. 
De m iért is ne. Hiszen az összes Könyv és monda, 
Szépmezőszárnyától M ohamedig mind ugyanarról 
szól, csak másképpen tolmácsolva, megfelelve az 
adott kor és nép kívánalmainak.

És itt következnek be a torzítások, melyek a 
vallást az álhívőkön keresztül puszta babonává 
züllesztik. Ezért nem járok templomba, mert csak 
a Tiszta Forrás érdekel, s azt még m egtalálom  a 
Könyvekben.

Az álhívőknek legfinom abb érzékeit a civ ili
záció már bevakolta, de ők megpróbálnak vakon 
hinni, érzék és értelem nélkül, rigmusokat kántál
nak, melyeket sem nem értenek, sem nem éreznek 
át. Az Egyház konvencióinak m egszállottjai ők. 
Nem bárányok, birkák.

Mások megelégelték a dogmákat, s az Egyhá
zakon belül, vagy kívül külön kis egyházakat hoz
tak létre időről időre. Gyülekezeteket, szektákat. 
Nézetem szerint ezeknek voltak bizonyos pozitív 
vívmányaik, de egy idő után ugyanoda vezettek. 
Az Egyház állóvíz, így egy idő után szükségsze
rűen bealgásodik.

Nem. Nekem nem kell közvetítő. Nem kell 
templom, nem kell oltár. A hűs patak partján egy 
fűzfához dőlve közelebb érzem magamhoz Istent, 
mint a papok rideg kőtemplomaiban.

Jézus biztosan a barátom lett volna -  mint aho
gyan az is - ,  sétáltunk volna a Jordán partján, ta
lán vitáztunk is volna valamely kérdésekben, és 
biztosan jobbá formált volna, mint amilyenné így



magamtól váltam. De mindenképp barátként s nem 
közvetítőként gondoltam volna rá.

És egy kupa bort bármikor szívesen megosz
tottam volna Vele.

* * *

Kissé belefeledkeztem a témába, talán egyszer 
egy teljes könyvet szentelek majd neki. A lényeg, 
hogy örökre hálás maradok kettejüknek -  a nagy
anyámnak és Krisztusnak - ,  hogy szegényen is 
gazdagon és kétségkívül boldogan élhetek és hal
hatok. A boldogtalanságot magam idézem elő az 
elmélkedéseimmel, m ert meg kell járnom  a pok
lot, hogy m egtisztulhassak.

De a jövőbe a boldogságom m utat. Úgy bizony.

* * *

A távoli dolgokra illatokban emlékezem.
A lekaszált fű, a lucernaszéna, a szalmakazal, 

a csiperke, az ammónia, az agyagos fekete föld, a 
régimódi, tüzelős sparheld, a rajta pörkölődő csir
kehús illata. M indezek a falut, a nagyszüleimet, s 
a gyermekkort jelentik  nekem. Az elvesztett, majd 
újra meglelt angyali gyermekkort.

A régi falusi emberek legnagyobb erénye, hogy 
urai az Időnek. Míg a szerencsétlen cívis csak lót- 
fut, s felette uralkodik az idő, elnyeli s még ki is 
röhögi. Sokszor bizony visszavágyom oda, a Gyer
mekkorom Falujába. Bár én sosem sietek nagyon



sehova, viszont idegesítenek ezek itt a hisztérikus 
nyüzsgésükkel.

* * *

Louis kissé mogorván ült a pádon. A park fái 
között rézsűt tűztek be az első napsugarak. Hideg 
volt még. Louis borostásan ült ott, s egy cigarettát 
tartott ujjai között. Az utolsó sörösfiaskó is kiürült, 
a szomszédos pádon M át szintén borostásan hor- 
tyogott. Rigófütty. Vonatfék. Egy hajléktalan kora 
hajnali útján m egbám ulta őket. Louis kiköpött. 
Talán kissé torz angyallá cseperedtem, gondolta, 
de azért angyal vagyok minden bizonnyal.

Hí ♦  *

(M árcius 12., kedd)

M átéval robogunk a Zagyva töltésén. A kis 
m otorkerékpár sebesen veszi a kanyarokat, felveri 
a port. A kora nyári nap máris forrón perzsel.

Én hátul ülök.
S egyszer csak belerobbanunk egy falba. Á t

szállók egy fotelon, és elveszítem az eszméletemet.
Ahogy magamhoz térek, és körülnézek, látom, 

hogy a parti zavartalanul folytatódik. Máté viszont 
sehol. Se a motor, se semmi. A cuccaimat kere
sem, de nem lelem. Ekkor odalép hozzám a házi
gazda, a nagyszakállú, fülbevalós Róbert, aki an
nak idején először sodort nekem jointot. Kérdem,



hol vannak a dolgaim, mire ő a szemközti falra 
mutat. De ahol érkeztünk, nincs már fal, látszik a 
mező, a dombok, a távolban a kanyargó folyó. A 
Zagyva, azt hiszem. Visszadobtak, mondja, s én 
egy barlangot látok, a bejáratánál apró tűz ég, raj
ta a táskám. Egyszerre egy hatalmas fekete kutya 
ugrik elő a barlangból, s megragadja a szatyrot. 
De Róbert azonnal ott terem, felkap egy botot a 
tűzből, s égő felét a dög pofájába löki. Erre az va
dul felnéz, látom, ahogy parázslik az orra, füstöt 
fúj, és pirosak a szemei, azután üvölve eltűnik a 
lyukban.

Végre megkönnyebbülök, mire Róbert ezúttal 
a közeli dom boldalra mutat, s megkérdi, kit látok 
ott. Én nem látok senkit, csupán egy nagy fekete 
kocsi áll ott, előtte négy fekete ló. A kocsin egy 
fedetlen koporsó, de a halott nem látszik jól a kör
ben álló, fekete ruhás siratóasszonyoktól. De ek
kor én már tudom, ki fekszik a koporsóban.

* * *

Új fent onanizálással kezdtem a napot. Igaz, 
délben. Ellustít ez a gyengélkedő. Nem teszek mást, 
csak alszom, táplálkozom, ürítek, önkielégítek és 
írok. Az alkotás fellegvára.

De ez a nővér tényleg nem hagy nyugodni. 
Ahogy bejön reggel, nyitogatja az ablakot arasznyi
ra tőlem. Rút, viszont öregségében is karcsú és hi
hetetlenül dús keblű. Szemöldöke alig van, de a haja 
szép hosszú, és erősen festi szintén dús ajkait.



Ma fekete vászonnadrágot viselt, meglehetősen 
testhezállót, és csipkés m elltartót, ez jól látszott a 
vékonyka pamutblúz alatt. A köpenyt sosem gom
bolja be, megfigyeltem.

* * *

Most, hogy itt fekszem, ezen a kórházi ágyon, 
a szomszédom egy súlyos narkomán, a heroinnal 
birkózik, s a heroin bizonyul az erősebbnek, de ez 
a fickó ismeri az egész podgoricai alvilágot, és 
valószínűleg a poklot is jól ismeri, meg azért itt 
m indannyian egy kissé zizzentek vagyunk, m ár 
napok óta fekszünk, ez valahogy m eghülyíti az 
embert, sőt az egyik őr még külön nagyon irritál, 
és csak a narkó, a zene, meg a meditáció a téma, 
viszont mégis nagyon pozitív az egész, magam sem 
tudom, miért.

* * *

A telefonra ébredek. Sűrű éjszaka van még. 
Felveszem a kagylót, és várok egy keveset, hogy 
m agam hoz térjek . Senki nem szól bele. C sak 
szuszogást hallok, később lihegést. Valamit m eg
sejtek.

-  Nola, te vagy.
-  Én vagyok -  leheli.
-  Hány óra van. -  Szünet.
-  Nem tudom.
-  Mit csinálsz. -  Szünet.



-  Festek. Sárga virágokat.
-  Nola, hol vagy most.
-  Azt sem tudom -  feleli, és csak vihog, vihog 

ész nélkül, mire leejtem a kagylót.
Álmot láttam, néhány nappal a hívás előtt. Lát

tam a macskát, az elpusztult egyetlen kismacská
val, majd a kislányt a gépkocsi hátsó ülésén, gyö
nyörű, fekete hajú, fekete szemű kislányt, szomo
rúan, anya nélkü l, ahogy néz rám  az ablakon 
keresztül, és az autó távolodik.

Nola másnap még felhívott, és közölte, hogy 
elmegy a kórházba, azután nem jelentkezett töb
bé, és én sem próbáltam  elérni.

* * *

(Március 13., szerda)

Most már csak nézem a papírt. Ebből a helyből 
már kihúztam minden energiát. El kell tűnnöm in
nen. Most már csak elbágyaszt.

Holnap lelépek.

* * *

(Március 19., kedd)

Csirkéket akarok látni. Meg libákat és kisku
tyát. Szeretem  nézni ezeket a tanyai állatokat. 
Ahogy csak úgy döglenek a porban. M egnyugtat a 
látvány. De képzeld, mekkora megrázkódtatás az



egy bogár számára, ha odadobsz mellé egy parázsló 
csikket. Milyen lehet az neki, egy bogárnak. M int
ha egy lángoló tömbház omlana eléd az utcán. Még 
elképzelni is szörnyű.

Egy nagy kör a nosztalgia. Ahogy elindulsz a 
gondolattal, végül visszajutsz ugyanoda. M ikor 
szívok, javarészt a nosztalgiával gerjesztem a jó 
kedvemet, no meg kefélgetek is egy keveset, hogy 
m egalapozzam  az eljövendő nosztalgiát.

Az Egyes Számú Drót m ögött végeztünk m un
kálatokat, az előző helyemen. Odafelé átutaztunk 
a Kisszerelmem faluján. Egész idő alatt valami ha
talm as fesztivál előkészületein éreztem magam, 
ahogy rakodtunk, szívtunk, meg ittuk a sört és a 
pálinkát. Mindeközben elm últ és eljövendő dolgok 
keringtek körülöttem, meghintve a nosztalgia va
rázsával.

A dealeremmel is beszéltem a mai nap folya
mán. Rendeltem nála három gét szombatra.

* * *

Immáron este van. Természetesen nem tudom, 
miről is akarok írni. Mit akarok mesélni. Nem vé
geztem el semmit, amit terveztem ma estére. Azaz 
fogat azt mostam, meg a csizmámat is kifényesítet
tem. De semmi a telefonból meg a cikk közléséből. 
A cikk közlésének céljából a szöveg átmásolásából.

Nem tudom, hogyan lesz holnaptól. Nem is 
nagyon érdekel. Hű, de nagyon jól érzem magam, 
bizony ám.



Nézem a tévét. Nem tudom követni a focit. 
Sosem érdekeltek igazán a sportok. Antolioninak 
hívják a labdarúgót, csak egy betű választja el 
Antonionitól. Meg egy világ.

Nem. Nem. Ma este inkább nem írok.

* * *

(Március 20., szerda)

Ó, ismét a jóöreg Ksalol. No meg az elsőrendű 
dél-szerbiai pálinka. Pénzem már nemigen van, de 
azért feltalálom magam. Ügyesen.

De tényleg, milyen lehet az egy bogárnak, ha 
odadobsz m ellé egy parázsló csikket. Hatalmas 
m egrázkódtatás. Ahogy a pici szíve egy dobbanás
nyit kihagy. Elképesztő.

Most rágyújtottam  itt, ahol nem szabad. Ko ga 
jebe. Hát nemde.

* * *

Azonnal folytatom, csak lenyelek még egy bo
gyót. Hiába. W hen you got to go, you got to go.

He *  *

A foci, a szerelem , az új barátok, a szesz, a 
narkó és a vitaminok. A nosztalgia függvényében 
mindez felér az orgazmus érzésével. A srác az elő
adáson ugrabugrált, ideges volt, és összehordott



mindent a kábítószerekről. Csak egy picit hoztam 
zavarba a meszkalinnal, amit csak hírből ismert, 
no meg a varázsgombával, melyről az életben nem 
hallott.

Imádom, ha nem látom rendesen a tévé képer
nyőjét. Ism ét a nosztalgia. Elképesztő.

Elképzelhető.

* * *

(M árcius 25., hétfő)

-  Ki vagy te.
-  Lecsúszott egzisztencia, züllött egyén ebben 

a Nagy Gördülő Fosban.

Hí * *

(M árcius 27., szerda)

Hetedszer telik meg a Hold. Sugarai megfestik 
a Drótot, míg amögött felsejlik a külvilág.

H : H : *

(M árcius 29., péntek)

Ma éjjel álmomban végre kipróbáltam a hero
int. Intravénásán, és megosztottam valakivel, ket
tő az egy arányban javam ra, de már nem emlék
szem, ki volt az. Közben megjelentek a régi barátok



az iskolából, meg a tavalyi diákjaim is, és az egész 
gyönyörű volt és most már majdnem bizonyos va
gyok benne, hogy sosem fogok barátkozni ezzel a 
porral. Túl szép.

A délutáni álmomban viszont medvére vadász
tam, és meg is je len t a vad, itt, az ágyak között, és 
beszélt is hozzám, és elmesélte, hogy ő a legve
szélyesebb préda, mely könnyen vadásszá válhatik, 
megmutatta a karm ait, és azután már nem beszélt, 
de egyáltalán nem is üvöltött, csak közeledett né
mán, és én lőttem rá, de sehogyan sem tudtam el
találni, és akkor letettem a puskát, és vártam a csa
pást, már szinte éreztem is, ahogy a karmai elérik 
az arcom és a nyakam jobb felét, már át is éltem a 
halált, de akkor visszaröppéntem az időben. A ba
rátaimmal kiruccanást terveztünk a dombok közé, 
és nem értették, m ért félek mélyebben bemerész
kedni a sűrűbe.

Ismét lázas vagyok.

* * *

(Március 30., szombat)

A tegnapi est azzal kezdődött, hogy nem állt a 
helyén a Hold. Ott, ahol egy nappal azelőtt láttam. 
Hová rejtőzött a felhőtlen égen, nem sejthetem.



Talán már faragják valahol az én keresztemet 
is. Nem tudom. De most egyáltalán nem érzem ezt, 
legyen neked hála, Istenem.

* * *

(M árcius 31., vasárnap)

Néhány apró gondolat.
Ha m ást nem is, itt egyvalam it m egtaláltam. 

Amit az iskolák lefaragtak rólam. Rég elvesztett 
önmagamat.

Az autistáknak legalább egy tulajdonsága m eg
van bennem is. Hogy a m indennapok kis berögző
déseivel védekeznek a világ ellen.

Hölgyeim és uraim, egészen nyugodtan tegez
zenek mindnyájan. Hamarosan vissza fogok ásni 
egy olyan gyermekkorig, ahol én magam is tegezni 
fogok mindenkit, tekintet nélkül korra és nemre.

* * *

Csak ülök itt a pálya mellett, nézem, ahogy a 
fiúk fociznak meg kosaraznak. Hátam a fűzfának 
vetem, és élvezem a napsütést. Még két nap van 
hátra, hogy újra szabad levegőt lélegezhessek egy 
ideig.



A nagyapám tűnődött el egyszer, hogy mért kell 
Jézusnak még ma is a kereszten haldokolnia.

S valóban, ezt a mea culpa m aszlagot sem tud
ta az egyház belém sulykolni a szenvedő jelképei
vel. Ha útjaim során megpillantok egy feszületet, 
üdvözlöm azt, de tudom, hogy ő már lekerült on
nan, s az egész nem a bűneimre fog emlékeztetni, 
hanem egy igaz Emberre. S itt nem Krisztust ala- 
csonyítom le, hanem  a tiszta em beri szellem et 
magasztalom.

Ha útjaim során megpillantok egy feszületet, 
eszembe jut a jobb és a bal oldali kereszt. Meg hogy 
a Golgotán én hol álltam volna. Szeretném most a 
szenttamási Kálvárián élvezni ugyanezt a napsütést.

Ismertem egy embert, aki a latroknak is játszott. 
Felnéztem rá.

Még most is él ez az ember. De m ár nemigen 
já tszik  senkinek. És rózsam ézet sem gyűjt egy 
ideje.

* * *

Az imént egy fickó tréfásan m egkért, hogy jö j
jek  le a fáról. M ondom, nem, nekem elegem lett, 
én visszamásztam, és könyvet írok. M ost még csak 
kevesen gyülekeznek idelenn, de majd gyarapod
ni fognak.

S az a legszebb az egészben, hogy a fa gyöke
rei erősek, mélyen szerteágazóak, ami biztonságot 
ad, viszont én azért bármikor szabadon eltávolod
hatok.



Ez az egy hete ilyenkor a legnehezebb. A hó
napokat, az éveket egészen jól bírom nélküled. De 
ez. Ez fáj.

A hol vagy most, a mit csinálhatsz most érzése, 
sőt, még a ki van veled most is ott motoszkál, bár 
ezt még mindig nem valljuk be egymásnak. Hogy 
néha inkább megölnélek, mintsem  hogy mással 
légy, hiszen úgy sem lehetsz másé, s tudom, hogy 
Te is csak így vagy ezzel. Üresjáratok. A Félelm e
id. Ez a tűz csak hibernálódhat, hamujába nem ful
lad sohasem . Prom étheusz m ája a Szerelm ünk. 
O resztész O resztész, E lektra Elektra most már, 
m indörökké.

M inden este egy szál cigarettát szívok el ab
ból, amit a búcsúzáskor a zsebembe tömtél. Éppen 
máig tartott, még van egy szál. Pedig nem szám ol
tuk. A Virágvasárnapi Ajándékcsokor.

A Vérem. A Kenyér. M inden a helyén volt az
nap este. Búcsúzáskor azt a dalt énekelted nekem, 
s ezzel végleg m egfontad a K öldökzsinórt. Az 
Anyám vagy immár. Vigyázz rám.

Törékeny gyermek vagyok csupán.

* * *

Nekem a szívem fáj, csak az a baj, hogy szó sze
rint. Hát, ugye-ugye. Igen. Meg hasonló ilyenek.



Van valami meghitt a pályaudvari restik lég
körében. Igaz, számomra minden hely kedves, ahol 
alkoholt m érnek. V iszont ezekhez a csehókhoz 
még egy tucat kellemes emlék is köt. A Nagy Uta
zások emléke ugyebár.

Az imént igazoltatott egy rendőr, de ezúttal 
úgyszólván kedves volt, és nem zavart egyáltalán 
a dolog. Az egyetlen, mi idegesít, hogy az ilyen 
helyeken mindig fizetni kell vizeléskor. De ennyit 
igazán megér egy kis nosztalgia.

Szóval kívül vagyok. Egy időre. A Női Fenék 
Szimfóniáját hallgattam egész úton idefelé. O, a 
mennyei hátsók, ezernyi volt belőlük.

Nem tudom, megfigyeltétek-e már, hogy az iga
zán szép arcú nők sokszor elhanyagolják a testü
ket. De hála legyen az Istennek, az én szépségide
álom nem ugyanaz, mint a kor szépségideálja, s 
egyáltalán nem zavar egy-egy vastagabb hátsó. Sőt. 
Hiszen végül is festő vagyok, vagy mi a szösz.

* * *

Álmomban hologram alakjában jelent meg a 
Holdasszony. A Jézus Szíve-templom utcájában a 
gépkocsiét fölött pillantottam meg, amint furcsa, 
erotikus jógagyakorlatokat m utatott be, úgy két-



méternyire a talajtól. Azt mondta, hogy a sofőrö
ket próbálja idegesíteni, izgatni a mutatvánnyal. 
Amúgy most otthon ül a hatodik emeleti lakásá
ban, és unatkozik. Miután kibeszélgettük m agun
kat, mondtam, hogy ha elfárad a jógagyakorlatok
ban, jö jjön  nyugodtan, m egférünk itt ketten az 
ágyamban a sárga csíkos paplanom alatt. Ám ő 
közölte velem, hogy igazán kedves vagyok, de nem 
szeretné m ost megkapni az influenzám at. Majd 
legközelebb.

* * *

Ahogy én sírom a Holdat, rég holt szerelmem 
istenasszonyát. Hol írtam, hol olvastam e sorokat.

S üvölts Te is a kíntól, ahogy én üvöltöm a 
Holdat, rég holt szerelmem istenasszonyát.

* * *

És mégis, és mégis mozog a föld. Körülöttem.

* * *

Ha futsz egy nő után, sokkal jobbak az esélye
id, amennyiben két lépéssel mindig mögötte m a
radsz. S én egyfolytában hordok magamnál gyű
rött, de csodálatosan szép virágokat a részükre.



(2002. április nemtudomhanyadika, 
talán hétfő)

És még egy sör és még egy pálinka és még egy
két cigi és még egy-két pálinka és sör és cigi és 
még mindig itt vagy velem, vagy nem velem, de 
itt vagy, és az elmém, most már tudom, hogy nem 
ép, biztosan nem ép, zenét kellene írni, fogok is 
írni, és itt fekszik előttem a nagyapám Bibliája, és 
a nagyapám a kórházban fekszik, és még egy sör 
és egy-két cigi és még egy-két pálinka is.

* * *

Újraolvastam a novelládat. Halott Gyermekem 
Anyja. Haldoklóm én is, azt hiszem. Lassan be kell 
vallanom magamnak. Hatalmas vérrögöket fújok 
ki az orromból. Nincs már itthon több nyugtató. 
Az utolsókat porrá őröltem, és felszippantottam  
egy felgöngyölített százassal. Káinról és Ábelről 
szeretnék még írni, m ielőtt befejezem ezt az egé
szet. Most van egy lány. Egészen fiatal. Azt hi
szem, szeret, csak sajnál. És Szilvia is itt van még, 
és szintén szeret, és még csak nem is sajnál, és 
Andalúziába utazna velem, miután összeházasod
tunk, de nem tudom, lesz-e még erre időm. Nem 
tudom, hol vagy most, Nola.



Ölöm magam, Kedvesem, ölöm magam. 
Ginsberg és az ő üvöltése.
A sors három hárpiája, igaz. Kérdőjel.
Mégis gyönyörű ez a vers.
És milyen szépen gyöngyözik a Söröm. Olyan 

pincehideg. Még egy gyógyszer következik.
Nem tudom, mi lesz így.
Éppen a füzet felénél tartok.

* * *

Az egyetlen kérdés. Akarod? M ost akarod?

* * *

Ö lelem  magam, Kedvesem, ölelem  magam. 
Nem sírok tovább. Nem siratom magam.

* * *

Azután ismeré Adám az ő felesé
gét Évát, aki fogad vala mé- 
hében és szüli vala Káint, és monda:
Nyertem férfiat az Úrtól.
2. És ismét szűlé annak atyjafiát,
Ábelt. És Ábel juhok pásztora Ion,
Kain pedig földmívelő.
3. Lön pedig idő múltával, hogy



Kain ajándékot vive az Úrnak a föld 
gyümölcséből.
4. És Ábel is vive az ő juhainak első 
fajzásából és azoknak kövérségéből.
És tekinte az Úr Ábelre és az ő aján
dékára.
5. Kainra pedig és az ő ajándékára 
nem tekinte, m iért is Kain haragra 
gerjede és fejét lecsüggeszté.
6. És monda az Úr Káinnak: M iért 
gerjedtél haragra? és miért csüggesz- 
téd Ide fejedet?
7. Hiszen, h a jó i cselekszel, emelt fővel 
járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel,
a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád 
van vágyódása; de te uralkodjál rajta.
8. És szól és beszél vala Kain Ábellel, 
az ő atyjafiával. És Ion, mikor a m e
zőn valának, támada Kain Ábelre az
ő atyjafiára és megölé őt.
9. És monda az Úr Káinnak: Hol
van Ábel, a te atyádfia? Ő pedig mon
da: Nem tudom, avagy őrizője va- 
gyok-é én az én atyámfiának?
10. Monda pedig az Úr: Mit csele
kedtél? A te atyádfiának vére kiált 
én hozzám a földről.
11. Mostan azért átkozott légy e föl
dön, mely megnyitotta az ő száját, 
hogy befogadja a te atyádfiának vé
rét, a te kezedből.



12. Mikor a földet míveled, ne adja 
az többé néked az ő termő erejét, buj
dosó és vándorló légy a földön.
13. Akkor monda Kain az Úrnak:
Nagyobb az én büntetésem, hogysem 
elhordozhatnám.
14. Imé elüldözöl engem ma e földnek 
színéről, és a te színed elől el kell 
rejtőznöm; bujdosó és vándorló le
szek a földön, és akkor akárki talál 
reám, megöl engemet.
15. És monda néki az Úr: Sőt inkább, 
aki megöléndi Káint, hétszerte meg- 
büntettetik. És megbélyegzé az Úr 
Káint, hogy senki meg ne ölje, a ki 
rátalál.
16. És elméne Kain az Úr színe elől, 
és letelepedék Nód földén, Édentől 
keletre.

* * *

(Április 11., csütörtök)

Ha szétszednek is más férfiak, én majd mindig 
itt leszek Veled, hogy összerakjalak. Ó, a Kopasz 
Énekesnő, ki hitte volna, hogy Rád találok ebben 
a Nagy Gördülő Közös Koporsóban, ahol kutyák 
párosodnak a sötét utcában, miután a házatokig 
kísértelek a Második Napon.



Ismét a Drót. Ismét a jó öreg Ksalol. Ismét a jó 
öreg éjszakázás. S most én vagyok a megbízott őr. 
Egészen furcsa érzés. És m eglepő mód nem is 
olyan rossz. Ez kissé ijeszt.

Ma először alkalmaztam ezt az antidepresszánst 
a rendeltetésének megfelelően. De ez csakis vélet
lenül fordulhatott elő. Most viszont éjfél után is
mét a Narkomán bújt elő, teljes lelki valójában. 
Oly szépek e szerek szertelenül nyeldekelve. És 
tisztán. A Trodon-alkohol-cannabis koktélok, meg
spékelve a porrá őrölt, csíkokra húzott, százassal 
felszívott nyugtátokkal kétségkívül csak a Katta
nást hivatottak indukálni. De most a kristálytiszta 
explózióra vágyom a köztiagyban.

Kokain kellene. (Egyszerű, primitív, ugyanak
kor erőteljes vágyat keltő alliteráció.)

* * *

Ki hitte volna, hogy az egykori kis daturaár- 
nyékú (daturaágyékú) hölgy megegyezik azzal a 
csodával, ki most szintén erősen közelít az Egy felé. 
Vajon ki hitte volna.

Korán van még, hogy lírába foglaljam nevét. 
M ert éltem az amúgy is a LÍRA/HORROR egyve
lege, s O mindkettőben főszerepet kapott. De még 
túl friss és m indent leigázó az érzés, hogy -  akár



kaotikusán is, de -  átlássam. Akarom mondani, 
ésszel átérezzem. Akarom mondani, miket zagy
vátok összevissza. Nagyon szerelm es vagyok. 
(Kérdőjel. De csak jelképes kérdőjel.)

Gyújtsunk rá inkább.

* * *

A délutáni görnyedő rosszkedvem, majd a mos
tani em elkedett állapot akadályoznak, hogy e l
mondjam kusza érzéseimet a Kopasz Szépséggel, 
a kopasz szépségeddel kapcsolatban. Vagy éppen 
a kezdeti kuszaság.

* * *

Ó. Csak nézni a szemközti falat, hallgatni a 
dallamot, és csak utazni, csak utazni.

S még ez is csak hozzád vezet. Minden Út. Ró
ma tévedés volt, lassacskán rájövök. Már régen 
rájöttem , azaz.

Ez él most bennem. A harapások, a szorítások, 
a simítások, ajkad a kulcscsontom környékén, nya
kad a karomon, tenyerem a lapocka mögött, a lá
bak a comboknál összegabalyodva. Teljesen össze
gabalyodtam.

S persze a nemenjel. A nemenjmégelkérlek- 
maradjmégittmellettem. S az érzés, hogy őszintén- 
gondoltad. S a nemakarokmennidemennikell kín
ja. Te is úgy fájsz bennem, ahogy az Egynek fájnia 
kell. Lehet két Egy. Kérdőjel.



A megelőző napok filmkockái. A végigivott, 
végigtáncolt, végigautózott éjszaka, ahogy a pár
nám voltál a kis Fiat hátulsó ülésén, a mégmindig- 
nembiztoscsókok, a harc a pincérrel a zárórai kocs
m aajtóban , az ujjak bizonytalan  egym ás után 
kutatása, az átdidergett hajnalodó utca, az első 
egym ástszorongatása csók nélkül az árnyékos ka
pualjban.

A drót szétválaszt és összeköt egy időben. 
Nagyonszerelmesvagyok. Kérdőjelecske. Vágyó
dom. Kétségkívül.

De nem én lennék, ha bizonyosan tudnám , 
m ire is.

* * *

(Április 20., szombat)

Iszonyatos szomjúság gyötör már napok óta. 
Furcsamód csupán vizet innék, de sosem elég. Na, 
én amúgy is olyan sosemelégsohanemelégember 
vagyok.

S ha már a víznél tartunk. Eszembe ötlött a mi
nap, hogy Prom étheusz és Lucifer vajon egy és 
ugyanazon szem ély volt-é. Lucifer neve, ugye, 
fényhozót jelent, Tükröt tartott az ember elé, s 
egyben m egáldotta, vagy átkozta a látás lehető
ségével.



Prométheusz a tüzet hozta el az Olümposzról, 
ha jobban átgondoljuk, ez ugyanazt jelentette a 
fajunk számára. M indkettőjüket megbüntették, le
taszították, megláncolták, örök kárhozatra ítélték. 
Az első lázadás atyja  mindkettő.

Érezted már, hogy mikor átlépsz egy küszöbön, 
valami végigvibrál rajtad, egy pillanatra minden 
elsötétül, s aki felnyitja szemét, már nem te vagy. 
Arca az Új Napot formázza. M aga a tökély. Egy 
másik ember.

* * *

Vagy bennem múlik el ő, vagy őbenne az a 
másik, valami mindig elmúlik. Úgyis.

* * *

Posztméh. Veszedelmes jószág.

* * *

(Április 23., kedd)

Valami éjjeli tápászkodó éledés, jóval a m illi
árd könny serkedése előtt, a Föld Árnyékában jó 
tékonyan elrejtve minen bám ész tekintet elől, a 
halálon innen, a halálon túl.

A Nagy Játszma kellős közepén.



Én vagyok itt a Kisfőnök. Hehh. Kiskirály. Kis- 
sárkány. Az imént zongoráztam a mutatóujjaimon. 
A tasztatúrán, a billentyűzeten, akármin, bármin. 
A bioenergiámmal kapcsolgattam a telefonokat, a 
lámpákat. Halkítottam, hangosítottam a magnót, 
írni viszont alig vagyok képes. Fizikai értelemben.

Olyan óvatosan szívtam széjjel az agyam, hogy 
apránként kellett rájönnöm, vajmi kevés közöm van 
ez Árnyékvilághoz. A barátom zenéit hallgatom, 
amiket még tizenhat évesen vett fel az együttesével 
valami amatőr belgrádi stúdióban. A zene jó. Sőt.

Majd folytatom később, ha kiengedett a Görcs 
az ujjaimból. És még jobban beleállt a görcs az 
agyamba, mert van még egy szál cannabis-coctai- 
/om. Én vagyok itt a Kisfőnök. Hehh.

* * *

Mohón kapkodok ide-oda a televízió és a rádió 
között, azt sem tudom, mit faljak. Rettenetes az 
étvágyam. Most, azt hiszem, kávé után kajtatok. 
Ja. Az jó lesz. (Az imént a szó fölé raktam a pon
tot és nem mögé. Na ja. A filmszakmában előfor
dulnak ilyen meglepő kis fordulatok.)

* * *

Apró gondolatok tárháza a fejem.



A kávé itt gőzölög előttem az asztalon. Ilyen
kor (megnézi az óráját), hajnali kettő után ez bi
zony feldobja az em berfiát. Megkóstoltam. Finom 
lett. Jobb, mint az előző, mely lábvízjellegűre si
keredett. M indkettőt én főztem. Ez a mostani fi
nom lett. Úgy bizony. (M ost rágyújtok, és elfo
gyasztom a hajnali kávémat. Éljen Garfield és az 
ő bölcsessége. Éljen, éljen.)

* * *

A kávét megittam, majd onanizáltam. Nem tu
dom, van-e a kendernek ejakulációserkentő hatá
sa. Úgy tűnik, van.

Még mindig kell valami. Most vizet kortyolok, 
és már a következő cigi já r az eszemben. Van még 
egy olajos tonhalkonzervem is, amit még attól a 
fickótól is sajnálok, aki a jointot adta. Hiába na, 
az Étvágy.

H agym a sajnos nem igen akad. Hacsak nem 
kutatom át a zenész kabátzsebeit. A múltkor egy 
gerezd fokhagyma esett ki az egyikből. Iszonyato
san éhes vagyok. Ez nem emberi.

M ozgatom a fülem, és ide-oda száguldoznak a 
gondolataim. Követni őket sajnos képtelen vagyok. 
Az Éhség mindent leigáz.

Nem tudom eldönteni, hogy szerb nyelven vagy 
angolul énekelnek a rádióban, s hogy nő teszi-e, 
vagy férfi vajon.

T ürelm etlen  vagyok. Enni akarok. De még 
nincs itt az ideje. Várni kell. Valamikor a mostani



pillanat és a reggeli között majd el fogom szívni a 
maradék kendert. M aradék pillanatok. És az előtt 
kellene elfogyasztani a halat. Most egy kellemes 
dallam szól. Ismerős. Rágyújtok, vizet kortyolok, 
és hallgatom.

* * *

Déja vu. M ár harmadszor dobtam ugyanoda a 
végigszívott csikket a szemeteskuka mellé. A fa- 
szi elment, és sodort egy újabbat. Ez az éjszaka a 
véges-végtelen. Az ördögé-e vajon. Ó, elvágyódom 
innen. Sok minden húz kifelé. De elégedett vá
gyó k-é vajon. Ha már belül vagyok á Dróton, pró
báljak meg elégedett lenni. S tegyek meg mindent, 
hogy elégedett lehessek. Csikar a hasam. Nem tu
dom, mit fogok előbb csinálni. Enni vagy üríteni. 
Legelőször is szívni fogok.

* * *

Ránéztem a naptárra mégis. Elgondolkodom, 
hol is vagyok voltaképpen. A Drót. Hát persze. 
Vizet megyek merni. A toalettben átléptem vala
mi láthatatlan akadályt. Mindenki ásítozik. Fejem 
kopaszra nyírva, nyelvem rőfös kötél húzza. (Ve
rebes Ernő fél gondolata.) Na ja.

Nem tudom, észrevettétek-e már, hogy ha a sor 
végén kettészakítasz egy szót, akkor ez meg fog 
ismétlődni a következő néhány soron keresztül. Ne 
sírj. Akszel Rózsi énekel az éter hullámain keresz
tül. Bizony.



A szerelmes prostituált balladája. Ez még egy 
előző gondolatom. Ennek szerelemnek kellett len
nie. De már VEGE van. A Bánat kellőképpeni 
megnyilvánulásai a szemeinkben. És a mosolyok 
hiánya Ajkainkon. A Fognyomodat még viselem 
az alkaromon.

Ennem kell. Ennem muszáj.

* * *

Szombaton felutazunk Palicsra, Kölyök. (Eszed
bejutott már, hogy minden gondolatodat lejegyezd.) 
Megígértem, tehát elmegyünk, bár még nem tudom, 
hogyan. Megnézzük a tevéket meg a krokodilokat 
az állatkertben, azután a játszótérre megyünk, majd 
a Kastélynál a legmagasabb bástyára mászunk fel, 
s ott szeretjük egymást, míg világ a Világ.

Az is eszembe ötlött az imént, hogy mi lenne, 
ha most főznék egy fél pofa kávét, és azt a nyelvem 
alatt tartalékolnám reggelre. S mondjuk, felszívód
na a nyálkahártyán keresztül. Ilymód LSD-szerű 
élményben részesítene a koffein. Milyen lenne.

Lassan múlik a nap. Lassan.
Az enyelgő hajnali narkomán.
A fél jo e-i  délelőttre tartalékolom. Az majd, az.

* * *

Éppen tíz napja utazott el a Nagyapa. Én nem 
nyugodtam bele. Abba.



Beálltam tetőtől talpig. A Nagy Közös M eden
cébe. (Vigyázz, kétértelmű szó.) Minden évekkel 
ezelőtti és évekkel ezutáni. Csak a pillanat létezik, 
szenved és cselekszik.

Amúgy már délelőtt van. Úgy fél tíz tájban jár 
az idő. Azóta sem aludtam. Az a bizonyos m ara
dék jött szóba nálam az imént.

Nem tudom, mit gondolhattak ezek rólam, hogy 
álló éjszaka a budiban lógtam. Meg ahogy elszív
tam az emberek energiáját az ébresztőkor. Külö
nös látvány lehettem.

* * *

Olyan szép, ahogy a víz végigcsorog a sziklán, 
és olyan szép idő van, és Szilvia is olyan szép, és 
olyan szép az élet. Menjünk hát Palicsra kirándul
ni vasárnap.

* * *

(Április 24., szerda)

-  Adj még időt.
-  Mennyi időt akarsz.
-  Sokat.



Valamelyik énem igenis élvezte a Temetést. És 
ha jobban átgondolom, már ő volt az is, aki készü
lődött. Ballonkabát. Fekete öltöny. Fekete kalap. 
És ő volt jelen mindvégig. Pálinka. Távolba réve- 
dő tekintet. Cigaretta, kávé. Gyűrűforgatás.

Csupán a könnyek voltak a sajátjaim. S akkor 
talán nem is azt sirattam, aki elment, hanem ezt a 
perverz ént. S talán mindig is magunkat sirattuk. 
Igen. Ez valószínűnek tűnik.

És jól is van ez így. M egérdemeltük a Kárho
zatot. De a Könny még egy esély. A Purgatórium 
előszobája.

* * *

(Április 29., hétfő)

Fejemben lassan fészket rak magának a téboly. 

* * *

(Május 1., szerda)

Antagonistaszerek bevitele következik. A Skor
pió és a Nyilas furcsa egyvelege a zsigereimben 
már úgyis eleve ezt predesztinálja. Nem más ez az 
egész, m int lustán nyújtózkodó készülődés a ha



marosan megkezdődő Nagy Utazásra, az úgyiski- 
fogsütniméganap jeligével ellátott Téboly eljöve
telének reményében. Ezt súgják a csillagok. Úgy 
legyen.

* * *

Olyan szépség ez a csaknem színtiszta állapot. 
Sőt. Azt hiszem, ez csak az igazán Tiszta. A san
zon a rádióból, közben Verlaine sorai, lágy hópely- 
hek a Nyár Küszöbén. A kávé fenséges illata még 
itt kering körülöttem. Lelki orgazmus, ejakulációját 
a papírra fröccsentem.

Az éjszaka fényei és neszei m ind bennem lé
legeznek, lüktetnek, szuszognak. Tücsökcirip a 
szívverésem. Tétova holdsugár a gondolat. A Vé
nusz illata eléri az ajkamat. Egy óra van. Híreket 
mondunk.

* * *

Egy újabb tabletta. Eltöprengtem, m ért múlik 
ilyenkor ennyire hihetetlenül gyorsan az Idő. Va
lószínűleg m ert minden pillanat annyira  jólesik.

Mint egy-egy korty hűvösen gyöngyöző sör 
átmulatott éjszakák hajnalán.

* * *

Egy szám om ra igen kedves tö rtén e t ju to tt 
eszembe az imént. Nem tudom, vajon az író fantá



ziája szülte-é, vagy m egtörtént, de a választ eleve 
m agában foglalja.

A gyermek Krisztus valaha egy sebesült latrot 
ápolt, rejtve az emberi tekintetek elől, egy szal
m akazal o lta lm ában . Egy alkalom m al vékony 
gyolcsingecskéjében hozott vizet a lázzal küszkö
dő betegnek. Mikor az felgyógyult, eszébe jutott 
az eset, és m egkérdezte. M egtörtént. Vagy csak 
álmodtam. És Jézus Krisztus a következőképpen 
válaszolt. Ez tőled függ. Hogy miben hiszel.

* * *

A m últ éjjel M indhárm an meglátogattak. Az 
Egy helyére ezúttal behelyettesítődött a Kopasz 
Énekesnő.

Először a Szépséges Tekintetű érkezett. Arról 
beszélt, hogy ennek a szerelem nek nincs realitása, 
a m indenek unszolásának ellenére sem. Közben 
még csábítóbban pillantott éhes-gyöngyház szemé
vel, m int valaha. Azt hiszem, meg is csókolt, de ez 
nem biztos.

Közvetlenül azután, hogy távozott, K. É. top
pant be hozzám. De róla kicsit később mesélek. 
Időben, de nem a történet legöngyölítésében. M ert 
a film kockák közben bizony peregtek, a szökevény 
is m egkerült, kihallgatták, sőt, még falatoztam is, 
újabb kávét is főztem. No meg a kötelező tabletta, 
ásványvízzel leöblítve. Jobb híján, ugye. Ez a c i
gim lassan végigég.



Mit tegyek, egyfolytában ellenőriznek ben
nünket.

S az éjszaka m egállíthatatlanul gördül tovább 
és tovább és tovább és tovább.

* * *

Szóval a M ásodik Démon és én ott ültünk egy
más m ellett, törökülésben. A térdünk összeért. 
Egyfolytában a legjobb barátnőjének nevén tana
kodtunk, de egyikünknek sem ju tott eszébe. Az
tán ahogy a profiljára tekintettem , észrevettem, 
hogy az arca megnyúlt, m egvastagodott, az álla 
megerősödött. S ekkor rám pillantott, s így már 
teljesen önmagára hasonlított. S én a saját arco
mat fedeztem fel a Kedvesben.

Azt hiszem, meg is csókolt, de ez nem biztos.

* * *

Ezután egy elhagyatott hegyvidéki kúriát száll
tunk meg a haram iáim m al. Itt az én legdrágább 
Kisszerelmem volt a hercegkisasszony. M ellettem 
ült a szőnyegen, s egy karórát tartottunk közösen 
az ujjainkkal.

Azt hiszem, meg is csókolt ezután, de ebben 
nem vagyok egészen bizonyos.

S ekkor az erdőben termettünk, kóbor lovagok 
módjára vadul összecsaptunk, s én már az első ütés
nél elveszítettem az egyensúlyomat, kardom, paj
zsom kihullottak a kezemből, és az avarra zuhan



tam. Pedig ő csak egy husánggal támadott. A pán
célzat súlyátó l üggyel-bajjal feltápászkodtam , 
m osolyogva nyújtottam jobbom , hogy gratuláljak, 
amikor is közölték velem, hogy meghalt.

* * *

És m ost egy kellemes délutáni joint az ötórai 
kávé mellé, megspékelve egy vízilónak való adag 
Diazepam m al. Úgy tűnik, sikeresen végignarkó- 
zom ezt a kilenc hónapot idebent.

Holnapra már szervezem az egységnyi vadken
der adásvételét. Semmi sem szinergista Belül. Ide- 
benn, bennem. A gitár a sarokból hívogatón ka
csint felém. És egymás után szívom a cigarettákat. 
A fiúk hamarosan benéznek egy kávéra, és talán 
hoznak is még valamit. Az idő kerekei hétfelé gör
dülnek egyszerre. A rádióból lehetetlen zene áram
lik felém. Dokumentálom az eseményeket.

* * *

Gödöllőn minden áldott reggel megragadtuk az 
üres sörösrekeszt Mátéval, és elvánszorogtunk a 
sarki fűszeresig. A teli rekeszt már nehéz volt ci
pelni, ezért folyton lázadtunk, hogy már megint 
ez a kurva meló. így félúton a bolt és a diákszálló 
között minden alkalommal elfogyasztottunk egy- 
egy üveggel.

Ezt követően nálam, odafönt az erkélyen foly
tatódott a parti álló nap. Vagyis amíg tartott a re-



kész. Máténál mindig akadt még egy liter valami, 
én meg egy egész szatyornyi m arihuánát tartottam 
készenlétben, am it palackból szívtunk. Szólt a 
rock’n’roll. Elvis és Zappa. Kispál és VHK. Al
bert Einstein Bizottság. Motörhead és Tankcsap
da. Pokolgép, Ramones, Dead Can Dance, Doors, 
Körzeti M egbízott. Ez utóbbi az akkori punkga- 
lerim neve.

Amint véget ért a helyi repertoár, kism inkel
tem, magamhoz vettem a lét meg a finom abbik 
anyagot (orosz, magyar, holland, mikor mi) a pi
pámmal, és m egindultunk a 8 felé, hogy végre ko
molyabban belőjük magunkat. A továbbiakról már 
meséltem. Valahol, valamikor.

A nők mindig ott keringtek, de mi addigra már 
általában átlátszóra varázsoltuk magunkat.

* * *

(Május 9., csütörtök)

Sötétben. Teljesen költőieden, vázlatszerű, min
den lírától mentes dolgok. A felhőim sehol. A fecs
kéim késnek. Tavaszunk nem is volt. Nyár és Ősz 
váltakozik. A zene még éltet. Nem tőlem, de a Nő 
elment. Ő sem tudja, hová. És csakugyan Ő az Egy. 
Akartam, hogy harapjon. És simogattam. És szo
rított. És ittam a könnyeit. És csakugyan őt aka
rom. De most még tőlem is fél. Talán m ert rajtam 
kívül mást már nem szeret. Önmagát sem. Azt aka
rom, hogy együtt meggyógyuljunk. És megszülje



nekem Káint, aki majd jóvá tesz mindent. Vele 
akarom ezt végigcsinálni. A Zenét, a Könyvet, a 
Színházat, a Festészetet, a Táncot. Az Édent és a 
Poklot. M indent. Vele. És tele lettem kérdőjelek
kel. De nincsenek kérdőjelek. Csak pontok. Kör
bevett a Drót. A Nő elment valahová. A Nagyapa 
is. A Barát is. Körbevett a Drót. Az alkohol. A 
kábítószerek. Az Őrök. Nem tudom számolni a 
napokat. A Ksalol nevű gyógyszerrel tartom né
mileg észen magamat. Kiújult a Hisztériám. Majd 
holnap elmesélem. Körbevett a Drót. Haza akarok 
menni. A zene még éltet. Haza akarok menni. Vele. 
És m eginni a Könnyeit. És Élni. Akár Édentől 
Keletre. Is. Átúszni a Szigetre. Virágot hozzon 
nekem minden reggel, s az öröm könnyeivel ön
tözze azt. Szeretkezni. Haza akarok menni. Hoz
zá. Körbevett a Drót. Holnap majd elmesélem.

* * *

(Időközben)

M indhárm uk az édesanyjával él, aki az egész
ségügyben dolgozik. Kettőjük apukája halott, a 
harmadiké elköltözött. Mindhárom szeret. Az egyi
kük szám om ra meghalt. A m ásik valaki mással 
szeretne együtt élni. A harm adik önmaga számára 
halott. Ők nem az a három, akikről eddig m esél
tem. Csupán az Egy ugyanaz. Ők a három úgy
mond igazi. Olyannyira, hogy szinte nevezhetnénk 
m aterializálódott skizofréniának.



Leírom az első gondolatot, majd hangokat ke
resek. Húrok, bőrök, hangszálak, csövek, elektro
nikus kisülések.

Az éjszaka az iménti székelés ellenére roman
tikusnak ígérkezik. Kicsit feldob és alám áll, mond
ta Lovasi. M ertmivelhogy a nő is fel akarja fordí
tani ezt a Nagy Közös Poshadt vizet. És velem  
akarja felfordítani.

Antagonizmusok. Finom pálinka, valami go
nosz üdítővel elegyítve. Tabletták. M ár kettő. A 
kávét egy barátom nak főztem, aki Medve, s még 
mindig téli álmát alussza. Pedig lassan itt a nyár, 
ugye. De mivel kért tőlem még öt percet, ami köz
tudottan a medvék átlagos alvási igénye, hát in
kább magam fogyasztottam el a mennyei itókát.

* * *

Túlságosan rövid számomra az éjszaka. Napó
leonról fogok példát venni, s ezután majd nappal 
sem aluszom. M árm int ha a Dróton kívül leszek, 
m ert itt amúgy sem tehetem.

De nem erről akartam most regélni. Egy régi 
szép emlék ju to tt eszembe ma délután, amikor egy 
fényképet bámultam fél éjszaka, egy frissen ka
pott fényképet, m ikoris a vers m egszületett. Az



e m lék  rég i ,  d e  az é rzés  so h a s e m  idegen  T ő le m .
H a l lg a s sá to k ,  e lm o n d o m .

* * *

Csak nézem a gyilkosom. Ó, édes genny.
Az isten meghalt, ugye. Engem meg itt 
hagyott. De mit tehetek még. Meghaltam 
ismét, hát nem volt elég. Fáj, érted, szag
gat, kérlek, hagyd abba, nagyon fáj. Az 
epém, a májam, a tüdőm, a beleim, az egész 
egy rakás szar. Agyam nincs már, szívem 
le van okádva, s hiába mondom, hátha. Végem 
van. S küzdők még, m int a pondró, az utolsó 
csepp életért. De már a legyek sem lepnek. 
Nem szól a dal, elvetélt anyám, kacajod a 
szívembe mar. Kit az apja megkefélt, a fiúnak 
mondd, hogy van isten. Te voltál a kincsem. 
Az utolsó felvonás. Az utolsó csepp. Vérzés. 
Genny. Vaginaváladék, szenny a torkomon, pi
szok az agyamban, leprás rothadó húsában a 
féreg, dögbűzben a lélek. Az voltál Te. Kedve
sem. S én így, imigyen szerettelek, vájkálva 
a m egcsalt fekélyszín sikoly órái felett. Még 
látom, elfolyó agyvized mély árkokat váj fe
kélyszínű homlokodon. Hát ég veled, drága 
rokon. De kérlek, emeld ki mocskos lábad 
korhadó gyomromból. Hiába csorog kéjgyil
kos nyálad, felettem hiéna lágy hörgése szól, 
torkomban a lét szava fuldokol. Dögölj meg



te is. Kívánom. Nekem szép ingem van, s 
hozzá szakállat növesztek. Az életre én egy 
hordónyit eresztek.

* * *

A képzőművészet egyetlen formája, mit műve
lek, hogy az elnyomott csikkel rajzolok a hamu
tartóba. De ezt tökéletesre fejlesztettem. Majd kül
dök egy fényképet.

Tartok otthon pornóújságokat, magazinokat. 
Onánia. A narciszoid szex egyik legszebb megnyil
vánulása. Hogy mi köze ennek a cigarettahamu
hoz. Ilyen-olyan ingerek, hasonló idegközponto
kat birizgálnak.

* * *

Dara Bokra darabokra esett.

* * *

Nagyapa meglátogatott a minap. Mondta, hogy 
mióta meghalt, nem kívánja már annyira a cigaret
tát. Egy-két slukk és annyi. Ültünk náluk a falusi 
háza udvarán, a műhely előtt a járdán, és sodort is 
egyet az ő kapadohányából. Beleszívott, azután a 
többit nekem adta. Mondta, máskor el szokta hají
tani, pedig azért kár érte. De hát mit tegyen. Ne
kem meg most éppen jól jött, mert már hiányzott 
nagyon egy szál ebből a kaparós, de ízletes do



hányból. (Azelőtt, ha adott nekem ajándékba egy- 
egy maroknyit, mindig átpároltam kamillával, hogy 
azért ne legyen annyira iszonyatosan erős. És így 
tényleg elsőrangú vágott dohányhoz jutottam.) 
Sajnos, mikor elszívtam, a Nagyapa ismét eltávo
zott, és én rettegek, hogy ezután is csak nagyon 
ritkán fogunk találkozni. Pedig mindig ő volt a leg
kedvesebb, legbölcsebb mentorom, telve pozitív 
energiával.

* * *

Dara Bokra megérkezett valamikor a Nevenincs 
Erdő kellős közepére. Elérte úticélját, ám átgyalo
golt rajta, anélkül, hogy észrevette volna, látta azt, 
amit keresett. Talán még azt is elfeledte, mi volt a 
cél. A Jó Tündér egyszerűen elpárolgott az éter
ben, felszívódott, volt, nincs. Meglökő azóta is 
ugyanott zokog az Erdő szélén, a vén tölgy törzsé
nek támasztva hátát. A Herceg az uradalmát ku
tatja, szintén siker nélkül. Bolyong. S a Holt Fák 
még mindig hallgatnak. A Kölyök. Oly távolra 
keveredett, hogy jajszavát a szél sem hozza el idá
ig. Önmagába fordult, s vénséges vénné fiatalo
dott. Retteg az egyetlen embertől, akit szeret. Nincs 
hát a közelben, ki ajkával felitatná könnyeit.

Bár Dara Bokra azóta megfeledkezett róla, de 
mi tudjuk, hogy Rég Elveszett Másik Felét keresi, 
kutatja. Ám most nagy a veszély, hogy a meglévő 
Felét is elveszítse.



Igen ám, viszont ez egy mese, s mint tudjuk, a 
mesék végén minden jóra fordul.

Csupán aludnom kell. Aludnom, azonnal.

* * *

És már délután van. A nyitott ablakon át besüt 
a tavaszi nap, a levegő friss egy futó záportól. 
Néhány apró felhőfoszlány mutatkozik, mi emlé
keztet azokra a régiekre. A fecskéim ugyan nem 
értek még ide, de már hallom a surranásukat. Ő 
siklik az élen, aki legutoljára búcsút intett felém. 
Látod, Kicsim, ilyen egyszerű az egész.

Tiszta vagyok, fekszem az ágyon, élvezem a 
kellemes zenét a rádióból. Sose feledd. Tomorrow 
is another day.

* * *

(Május 13., hétfő, 16:05)

Ügyes kis pirula. Megvárta, míg a vér a gyom
romból visszaáramlott az agyamba, s csak azután 
kezdett hatni. Bámulatos. A gyógyszeripar csodá
ja. Pontosan egy hónapja történt valami, amitől én 
egyszerre csak



Most azt hiszem, búcsút intek a három gráciá
nak, elmegyek, s a negyedikkel felrobbantom a 
világot.

* * *

Párbeszéd a leendő munkaadómmal.
-  Halló, központ, itt Szögi Csaba.
-  Szögi úr, ön nemkívánatos személy a körünk

ben. Olvastuk a cikkét a kábítószerekről. Kérjük, 
ezentúl ne zaklasson bennünket a hívásaival.

Katt.

* * *

Akkora a pszichikai függőségem, hogy lassan 
már azt sem bánom, ha CaCOv csak felszippant
hassam. Egy alkalommal penicillinkapszulákat 
csavartam szét, a port szép csíkokba rendeztem. 
Teljesen hangulatos volt az egész, viszont órákig 
keserű volt a fejem utána.





VII. FEJEZET

Hát, ez igencsak furcsa éjszaka volt, sok izgalom
mal. Itt jártak a főnökök, és csináltak egy kis bal
hét. Asszem, azért holnap megúszhatom azzal a 
magyarázattal, hogy csak fél órát aludtam, és nem 
ismerem eléggé a nyelvet. Különben a tervbe vett 
részek felvázolása nem nagyon sikerült ma éjjel, 
mert némileg keményebb áru futott be a megszo
kottnál, ezért a tervezett négy tablettából kettő még 
megvan. A főnök valamit csipkelődött itt velem, 
pedig én igazán megtettem minden tőlem telhetőt. 
Majd kimagyarázom magam.

De miről is akartam írni. Ja, persze, a nőkről. 
Hogy melyikbe is vagyok szerelmes voltaképpen. 
A Szerelmes Shakespeare. Nem olyan rossz film. 
Joseph Fiennes főszereplésével. Címszereplésével, 
akarom mondani. Tényleg összevissza írok most, 
mondom, teljesen szétdaráltuk itt magunkat. S ak
kor jött a lost controll. Inkább majd később foly
tatom, ha tehetem. De azt még elmondom, hogy 
rájöttem James Buddha reinkarnációelméletének 
lényegére. Szóval annyi az egész, hogy te lenn a 
földben elrohadsz, azután belőled virágok nőnek, 
gombák tenyésznek rajtad, meg a férgek megza-



bálják  a h ú so d a t ,  ami ott szé tm á l l ik  lassan  a fák 
g y ö k e re in ek  tak a rá sáb an .  No, m a jd

* * *

(15:55)

Halandzsa, halandzsa, halandzsa. Nem írás
görcs ez, agygörcs. Sok, sok, sok, sok, sok. Nincs 
átmenet, sokk.

Olyan szépen tudom már mérgezni magamat 
alkohol és kábítószerek nélkül, mint amilyen Szép 
vagy Magad is. Holtan milyen szép lennél. Ölel
nélek, ha már Williamnél tartottunk az imént. Lá
tod, nem akartam véget vetni a Történetünknek, 
de nincsenek átmenetek. Vajon megvan még az a 
véremmel átitatott papírdarab valamelyikünknél, 
amelyre az Első Versünket rótam. Kedvesem, sok 
jó ötletünk volt már, de a Tiéd az Igazi, azt hi
szem. Andalúzia. A pincérnő és a szakács történe
te. A Kölyöké és a Lámpásé. Prózai, mondanák az 
entellektüelek. Extrém, mondanák a nyárspolgár
ok. Destruktív. Aggódnának a szüléink. Mindez 
igaz, azért szép.

Délben nyitnánk, Te felszolgálsz, én a hagy
mában gőzölődöm, hadd kapjanak rá a konyhánk 
ízére. Este tíz körül átadnám a fakanalat a kedvenc 
kuktámnak, Téged kikapnálak a pult megöl, s haj
nalig flamenco. Azután, mikor a zenészek már ki
fulladtak, szeretkeznénk nyitásig. A bárpulton kez
denénk, a csilláron folytatnánk, ahol is én ledobnék



egy Adios Amigót, s délben még mindig a chiannto 
tábla lógna a bejáratnál várakozó sor előtt. Bár már 
izgatottak lennének, senki sem elégedetlenkedne. 
Ó, a latinok.

A Véres Ajak  lenne a kávéház koktélspecialitá
sa, romantikus telkeknek a Gördülő Könnycseppek. 
Az arra tévedő erőművészeknek és apacsoknak az 
Abroncs Szorítása. Törzsvendégeink közé tartozna 
Bukowsky, Steinbeck, Hrabal, Hemingway, Gion 
Nándor, Villon és Dionüszosz. Ám az öreg Bur- 
roughst csak záróra után engednénk be a lokálba.

Viszont a Törpe telifesthetné plakátszerű ké
peivel a kopott falakat.

Füst és félhomály. Részeg tengerészek a Ron
gyaikkal. Mécsesek a falakon, de a parkett tündö
kölne kettőnk Nászától, s az angyalok és a matró
zok egyetlenegyig táncra perdülnének.

A tenger felől garnélaillatot hozna a szél. A 
hullámok lágyan mosnák a kőház falait Keletről, 
de mi már elfelednénk, mi van az Édenen kívül. 
Pedig nem állítanánk cherubokat. Az Éden lokál 
ajtaja minden lélek előtt nyitva állna. A nap csak 
egy kattintásra kélne fel.

És csak szeretkeznénk. A hullámok lágyan 
mosnák a kőház falait. Majd csak a hideg ölelés
ben aludnánk el újra.

Harminchat órája nem aludtam, de szeretkez
nék még veled háromszázhatvanig egyvégtében.

Olyan szépen tudom már mérgezni magamat 
alkohol és kábítószerek nélkül, mint amilyen Szép 
vagy Magad is.



Magad is, magad is, magad is. Mit gyalázko
dom itt. Ginsberget be sem engedném, üvöltsön 
csak odakint, dörömbölhet naphosszat. Kerouac 
meg csak pattanjon be a Chevy volánja mögé, és 
adios. Nekem csak itt ne spontánkodjon senki. 
Ö n irón iá ja .  Ők is tudták, én is tudom, Cassowitz 
is tudta. Nem a zuhanás számit. -  Just a buliét in 
your head.

Láttatok már halott agyat. Én sem. De most 
szívesen megröntgenezném magam. És még ez is 
Rólad szól, belemagyarázások nélkül.

Jegyzeteljek már, elegem van a jegyzetekből. 
A tragédiát jobban élvezem a szerelemnél. Ilyen 
nonszensz. Pedig én jegyzeteltem. Viola térdeit 
szorongattam ahelyett, hogy megcsókoltam volna 
ajkait, pedig mondta, ő is azt szerette volna. Mint
ha az nagyobb szerelem lenne. Különben is, mi 
különbség van a tragédia és a szerelem között, ha 
megkérdezzük Szophoklészt.

Intermezzók.
Nolát m agam évá tettem, mikor menstruált, 

anélkül, hogy letoltam volna a gatyám, azután eb
ben a véres alsóban mászkáltam a partin, plusz volt 
rajtam egy rövid női bőrkabát. Fruzsinát előkapott, 
merev farokkal üldöztem a rockklub lépcsőházá
ban. Szexualitásom. Mi az. Mit nevezel szexnek, 
testvér. Az élettanit. Vagy az elélvezést. Én egy 
porrá őrölt D iazepam  tablettától elélvezek az 
agyamban. Ha meg csak a célszervben élvezel,



egyszerűbb az onánia. Ja, a lelkit. Ja. Hát, az csak
is az agyban játszódhat le, s itt nem a hormonokra 
gondolok. Hallottál a lélekről. Hallottál a szellem
ről. Hallottál a halálról. De ezek úgyis csupán

Intermezzók.
(A kristálytiszta gondolatnélküliség a lelkese

dés minden lelohadása nélkül, harminckilenc óra 
alvás nélkül, antagonista- és szinergistaszerek nél
kül, alkohol-, kábítószermentesen. Olyan szépen 
tudom már mérgezni Magam, amilyen szép vagy 
Magad is.)

Ne feledd, életed s italod leszek.

* * *

(2002. 05. 18., szombat)

Az első korty kávé után simítottam meg a pa
pírt. Mennyei volt. Az asztalomon itt kecsegteti 
magát egy szál Ronhill. Az öngyújtóm társaságá
ban. Valóban. A következő alkalommal gyufát 
hozok magammal. Mennyivel hangulatosabb.

Lássuk csak.

* * *

(0:59)

Mindig ugyanaz és mindig más, megöl és fel
tölt ez a lassú száguldás. (Óda a legújabb kábító
szeremhez.)



Grand Caffé. A nevében az íze. Elmegyek ízet
len reklámszakembernek. Biztosan jól megfizetné
nek. Mint mindent, amit eddig csináltam. De hát 
ennyit is ér a magamfajta. Oscar Wilde azt mond
ta, all Art is quite useless. Én még azt is hozzáten
ném, teljesen meddő vállalkozás a világ megváltá
sára. De az vesse rám az első követ, aki megmondja, 
mi nem az. Mi a művészet. Akár a szerelem. Ha 
definiálni tudod, már nem szerelem többé.

A valóság áttételes ábrázolása, tanultuk valaha 
az iskolában. Milyen áttétel. Kerékpáráttétel. (Kér
dőjel.) Hol a határ a giccs és a széppróza között. 
Vannak-e határok. Kundera szerint a giccs a szar 
tagadása. A giccs paraván, mely eltakarja a halált.

Ám én nem azért nem rajzolok itt nektek nap
lementét mosolygó porcelántörpével, mert elítél
ném a giccset -  milyen jogon ítélném el hanem 
mert eszemben sincs tagadni a szart (a prostitúci
ót, a korai magömlést, az intravénás tűszúrást, a 
lobotómiát, William S. Burroughst, eutanáziát, 
elektrosokkot, vendettát, biliárdasztalokat szakadt, 
vörös posztóval), a halált meg még úgy sem sze
retném takargatni, elég nagy ködbe burkolja ön
magát amúgy is. Jó lenne betekinteni a Paraván 
mögé. Nemhogy még egy újabbat húzzak a meg
lévő elé. Mert nézzünk önmagunkba. Úgysem hi
szünk Benne, míg meg nem pillantjuk önmagunk
ban, akár csak egy pillanatnyi időre is.

Az öreg Hrabal tudta igazán, mi a művészet. 
Miután koccintót a Cimborával, s az első kupica 
pálinkát fenékig ürítették, a maradék néhány csep



pet a hajára csurgatta és a fejbőrébe dörzsölte, hogy 
teljes testi valójában átérezze annak Lényegét. Az 
Élet Esszenciáját. Instant emóció. (Magam inkább 
nemes egyszerűséggel kinyalom a poharat, s in
kább teszem ezt mohóságból, mintsem hogy kö
zelebb kerüljek a Lényeghez. Bár ki tudja. Mit 
miért csinálunk és csináljuk-e vajon. És csináljuk-e 
vajon. És van-e Lényeg. S ez a Lényeg vajon lé
nyeges-e. Descartes sem jutott túl közel a megol
dáshoz, s még mindig Szókratészé a pálma, ami a 
Dolgok mibenlétének emberi megközelítését ille
ti. All hail Szókratész.)

A jól fizetett irodalom. Én sajnálatosan csak 
annyi pénzre tartok igényt, hogy vegetáljak, plusz 
legyen elég szeszre, nőkre, rock’n ’rollra. Ha a 
meglévő -  Oscar Wilde szerint haszontalan -  hol
mikon kívül a festészetbe is belemártanám az ecse
tem, már könnyen pórul já rha tnék . (Szegény 
Csontváry. Béke poraira. És persze Rác Joe Laci
ról sem feledkezünk meg.) Ám a papír és a tinta, a 
gitárhúrok, a színpadi smink -  hála legyen a Ma- 
gasságosnak -  nem oly költségesek, mint a vászon 
és a festék.

Ha meg úgy adódik, hogy nekem (is) pénzt hoz 
fájdalmas énekem, hát azt csak ugyanarra költe- 
ném, amire most, csupán arányosan (aranyosan) 
nagyobb mennyiségben. Mi lenne akkor, Jézus- 
mária.

Bukowsky rögtön szétszórta már a legelső ho
noráriumát, be sem várva a N obel- díjat. Nem úgy, 
mint Steinbeck, aki megpakolta hajóját egy rako



mány finom whiskyvel, l'ogta Charly nevű ölebét, 
s útnak indult, hogy halálra igya magát. Ki gon
dolta volna, hogy számára talán kedvesebbek vol
tak Tortilla Fiat csirkefogói, mint a Salinas-völgy 
aszott mezőin tengődő Szerencsétlenek.

Tehát vitorlát bontott, s megindult a gabonapá
linkával. Nem tudom, vajon Charlynak meg a si
rályoknak kínált-e egy-egy kortyot a nedűből, de 
minden bizonnyal nem nagyon akart osztozkodni.

S magam is, minden Áldott éjszakán a világ 
összes italát szeretném lecsorgatni a torkomon, 
mégpedig egyes-EGYEDÜL.

A Jól Fizetett Irodalom csak még hamarább a 
pokolra küldene. (Persze nekem nincs ez ellen sem
mi kifogásom, félreértés ne essék. (Nevető arcocs- 
ka a hetvenes évek tr ikó iró l ,  vagy napjaink 
cyberterének képernyőiről.)) -Tartsuk be a mate
matika szabályait a zárójelekkel kapcsolatban.

Viszont hagyjuk már az autopszichoanalízist 
mára. Tűnj a szemem elől, szögicsaba. S küldj va
lakit, aki mesél nekem szépeket. Eredj. Fuss, kö
dökbe, füstbe szét.

* * *

(2:40, bár az órám már nem az a svájci pontos
ságú)

Még egy Grand. Valóban mennyei ital. Nem 
tudom, zasto nisam konzumirao ovo dósad. Persze 
az én pszichés vérnyomásemelkedéseim, melyek



nek közük nincs a koffeinhez, sem semmi egyéb
hez. Just a fucken buliét in your head. S most las
san felveszem a versenyt a legnagyobb fogyasz
tókkal. Van itt egy félliteres műanyag palackom, 
amiből kivételesen csakis vizet iszom éjszakánként 
-  rengeteget, mivel mindenféleképpen hedonista 
vagyok, hogy ne mondjam, lotus eater  (W. S. 
Maugham) - ,  csupán egy alkalommal töltöttem 
bele valami pálinka-üdítő zagyvalékot, és annyira 
a szívemhez nőtt, hogy ma végre rávéstem a cím
kéjére, this is my fucken bottle. És aláírtam. Száj
fájós, az nem, de önző vagyok, tudom.

A cigaretták viszont gyorsan égnek. És kevés 
van belőlük. De minden megoldható, hit kérdése 
az egész.

Gyújtsunk rá.
Míg ki nem hűl az italom.

* * *

(2:50)

Kihűlt.

* * *

(2:51)

Nem baj. így is szeretem.



Egy gyönyörű pók ereszkedett le az imént a 
plafonról. Virtuozitása elbűvöl. Bár lehet, hogy a 
virtualitása. Lenyűgöző Teremtmény. Hálója a 
Természet/Isten remekműve.

Mért pont a legkedvesebb állatkáktól irtóznak 
leginkább az emberek. Pókok, békák, denevérek. 
S a legocsmányabbikat istenítik. Önmagukat.

Bár néha o lyan jó  c sa ló d n o m , ami ezt a 
legocsmányabbságot illeti.

Viszont meglátogattak a szúnyogok. A fecské
im változatlanul hiányoznak. Nagyon-nagyon. Csu
pán a surranásukat hallom egyelőre. Az száll leg
elöl, aki annak idején legutoljára rám kacsintott, 
búcsút intett, és sietve távozott a többiek után. Ma 
az ebédnél nem a babot választottam. Mások he
lyett ürülnek belőlem az análisan távozó gázok.

Fingok egyvégtében. (Óda a Fennkölt Lírához.)

* * *

(3:55, pontosítottam a karórámat)

Lassan megint széjjelfut az idő, megáll az agy 
-  3 mg eddig - ,  s nem tudom eldönteni, ez most 
antagonizmus vagy szinergizmus-é vajon. Ideje 
beindítani a hormonokat. Az adrenalinra gondo
lok, meg a tesztoszteronra. Meg ami vele jár.



Viszont ha jó i  számolom, ez már az ötödik fü
zet, amit ma megkezdtem. Kockás.

* * *

Fél öt van, és már pitymallik. Ez a madárcsirip 
valami fenséges dolog. Elhaló agyammal még a 
pincérnőre gondolok, aki már TÚL SOK NEKEM. 
Hála legyen Neked, Istenem, hogy ennyi nincsrá- 
szómilyen nőt küldesz utamba. Csupán darabokra 
törik amúgy is széthulló énemet, közben ők eggyé 
olvadnak, s ez már túl sok nekem. De örülök, örü
lök, ó, örülök Neki. (És, ó, jaj, ő is az édesanyjával 
él, és mi ez, nem tudom megfejteni, és ő is boszor
kány, de a legfehérebb és a legtisztább, és mindent 
tudott rólam, rögtön, ahogy beléptem a presszóba, 
és azt akarta, hogy énekeljek nekik, mert zenész, 
és tudom, hogy szerelmes, és tudom, hogy én is 
szerelmes vagyok, és, ó, jaj, aTöbbiekbe is, és gyö
nyörű, fényes, hosszú, fekete haja van, s mikor be
szél, mikor rátapint a lényegre, akkor libabőrzök a 
Lelki Kéjtől, és többször is megrekedt a szó ben
nem a hangszálak és a garat között, és egyszer már 
kifutottam az utcára egy pillanatra, annyira ismer. 
És még így is szeret. (Kérdőjel.) És én abban az 
Indián Korban biztosan nem kétfelé, hanem sokfe
lé szakadtam, és most hogyan rakjak össze ennyi 
darabkát, doktor úr, kérem, segítsen rajtam, kérem, 
kérem, akarom az énjeimet, széthullok még jobban, 
nem tudok választani, nem akarok választani, nem 
tudok, nem akarok, nem, nem, nem, nem.)



Ültem a pultnál. Az ő kedvese mellettem ült. 
Néztem a Lányt. És éreztem, ahogy újra hasadok. 
És, és semmi. Szavakkal semmi. De ott volt az ös
vény. Karnyújtásnyira. Rálépni nem mertem. A 
hangja lenyűgözött, bármit is mondott. Bár nem 
mondott bármiket. Átvágott felém a bozóton. Az 
ösvény ott volt. Karnyújtásnyira. Rálépni nem 
mertem.

Ráléptem.

* * *

(8:37)

Luca szellemei az én mesém hősei. (Viszont 
olyan ez a drogokkal, mint ahogy a Föld forog a 
saját tengelye körül. Éjfél óta volt 4 mg Ksalol és 
40 mg Diazepam. És mostanra körbefordult az 
Agyam a saját tengelye körül, volt alkonyat, éj
szaka, pitymallat, s most éppen kél a Nap. Én pe
dig aludni készülök, híven a Vámpír Portások tör
vényszerűségeihez.)

Luca szellemei az én Mesém hősei. Szilvia ben
nük az egyik Szellem. Szilvia szellemei a saját 
Démonai. Én vagyok közöttük az Egyik Démon. 
Az én démonaim a saját Széjjelszóródott Darab
káim. Az egyik darabka a Pincérnő a bárból. A 
Pincérnő darabkái mindnyájunk szellemei. Szel
lemeink alkotják az Egy Szellemet. Azt a bizonyos 
Egyet, melyet már az ókoriak is kerestek. íme,



megfejtettem az Univerzum alaptörvényét. Kissé 
még kusza, Spinozához küldeném analízisre, Al- 
berthez, hogy lektorálja.

Sajnos, nem tudom egyikük mobilszámát sem.

* * *

(8:50)

A Hetedhét Erdő Holt Fáinak csikorgását ne
vezhetjük sejtelmesnek, baljóslatúnak, de filozo
fikusnak semmiképp. Dara Bokra viszont hirtelen 
Diogenésznek, Damoklésznek, Dorian Graynek, 
Deszperádosznak, Diszkoszvetőnek, Dórnak, Dest
ruktívnak, Dermatológusnak, Diazepamnak, De- 
moralizáltnak, Dankesőnnek, Dosztojevszkijnek, 
Diderot-nak, D ’Artagnannak, Depresszívnek, De- 
líriumnak, Dantonnak, Dinek, Dunák, Dának no 
meg persze Dionüszosznak érezte magát, ezért há
tát egy göcsörtös bükknek vetve kényelembe he
lyezte magát, a maradék vágott dohányt előkapa
rászta a jobb felső mellényzsebéből, megsodorta 
a cigarettát, akkurátusán rágyújtott, majd mikor a 
körméig szívta a csikket, kortyintott még egyet a 
kulacsából, és komótosan elhelyezkedve mély 
álomba merült.



De én sem tudom, mi van. Párbeszéd a Ked
vessel, mikor csak fél szemmel látok írni, hogy a 
fene enné meg. Feladom. Pont.

* * *

(05. 23., csütörtök)

Várom, hogy elcsituljanak. Új arcok. Ismét. 
Már nem annyira ijedtek, kezdek Fény lenni. Min
den bizonnyal. Hiszen az elveszett Kölyök rálelt 
az Útra, mely a Lámpáshoz vezet, azaz hozzám. 
Éppen az imént tett fel egy kérdést, de tudja Ő a 
választ. A Kedvesem mindig is költői volt.

Újra tisztán írok. Úgyszólván. Csupán dohá
nyoznék egyfolytában. Itt zene szól. S folytonos 
csicsergés és sistergés és sustorgás. De halkulnak 
immáron.

A Vers születendőben, elég volt a pislákolás
ból. Lángolni akarok és robbantani, ha kell. Fel
égetni a falvakat és a mezőket, s a hamuból újjáépí
teni a Világot. Bármi áron. (Különben megadtam 
már én az árat, azt hiszem.)

Az egyik volt szeretőm egyszer azt mondta 
nekem, ragyogj. Nem szerettem azt a nőt, de taná
csát feladatnak kell tekintenem.



Ami meg Téged illet, Kölyök, egy életen át 
kereslek, bár már megtaláltalak, mielőtt megszü
lettünk. S tudod jól, hogy nincsenek kérdések. 
Közöttünk meg végképp nincsenek.

A gyermekünk már születendőben. Csak még 
azt nem tudom, Káin lesz-é, avagy Ábel.

* * *

Dara Bokra végre megtorpant, hála legyen 
Néki, nem is tévelyedett túl messzire úticéljától, s 
most már látta is azt. Megérezte a Kölyök jeleit, 
az utat pedig Dara Bokra Saját Fénye világította 
meg. Megdöbbent. A felfedezés szinte sokkolta.

-  A Lámpás én vagyok -  suttogta magában. -  
És az Út is én vagyok. Ez az én Keresztem. A Gol
gota és a Kálvária. Mindnyájunknak végig kell jár
nunk. De az én utam én vagyok.

Körülnézett még egyszer az immár éledező fák 
között, s fejét végre békén álomra hajtotta.

A Telihold cifra árnyakat festett pihenő testére.

* * *

(05. 26., vasárnap)

Ebből a gyógyszerből
II:elég egy, elégedj meg eggyel:ll



Persze én nem az a fickó vagyok, aki beéri 
ennyivel. Két Ksalol és két kávé, eddig. Meg egy 
kis füvecske. És még csupán 1:39 van. És ez még 
csupán a kezdet. Hatnak a szerek. A folyosón f á 
nak a fellegek. Ó, egek. Stigmáim a hegek. Csik
kek és üvegek. És az a zsilett. Kiráz a hideg, ha 
csak Rád gondolok, Zsüliett.

Bár a lány egy kissé molett, tudja, hol a toalett, 
s tudja, mi a dolga. Ő a Domina, én vagyok a Szol
ga. Kurva Petra, Olga. Vigye el a Volga. A hátán, 
vagy a hasán. Mindegy. Nem kell ily kurtizán. 
Partizán. Che Guevara. Mindegy. Ha megkapod, 
egyre megy. Prostituált mind. O f course, it’s all 
gone with the wind. But. Tomorrow is another day. 
Don’t forget. And remember, my friend. After the 
good lunch there’s no anything better, than a good 
cigar.

Csak azt nem tudom, mi a faszért koppintott 
engem Bukowsky, Burroughs, M orrison, Nick 
Cave, Beethoven, Steinbeck, Albert Einstein, De 
Sade márki, Szabó Rozália, sőt még Quentin 
Tarantino is.

S bár tegeződnék velük -  azt hiszem, én va
gyok az öregebb - ,  de én csak Bohumillal ittam 
meg a pertut. Ja, meg ott volt Milan is. Ezek az 
őrültek a fejbőrükbe is pálinkát dörzsöltek. Nem
hiába, ezek a szlávok tudnak inni. Megadják a 
módját. Mi, magyarok, csupán vedelünk. (Ámbá-



tor én a sszem , lehe tnék  ak á r  üzb ég  is vagy tam il ,  
ak ko r  is v ede lné k  ész  n é lk ü l . )

No, megyek vizelni, aztán kajtatok némi szív- 
erősítő után. Mingyán gyüvök. Hát no. Dzsoni was 
here.

* * *

A Fénykoszorú még ott sötétlik a Hant felett. 
Beszédet akartam mondani, zokogni, elűzni a ro
konokat, akik ott gyülekeztek a Hant körül, akiket 
sohasem láttunk azelőtt, és akik pálinkát ittak. Én 
is pálinkát ittam. Aznap csak azért is józan akar
tam maradni. De gyenge vagyok. Fekete öltöny, 
keménykalap, ballonkabát.

Végigittam azt a napot is. Az április tizenhar
madikát. A szombatot. Akár az előzőt. Csakhogy 
pénteken este kacagtunk és vigadtunk, és öleltük 
a nőket. Végigjártuk a kocsmákat. Vigadtunk haj
nalig. Pedig talán már csattogott a kalapács.

Szombaton este csak ültünk Ketten a szobám 
padlóján. De az egyik kristálypohárból sehogyan 
sem fogyott az ital. Én elfogyasztottam egy palack 
bort meg négy kapszula morfinszármazékot, s csak 
néztem a lábujjaimat. Alig szóltunk egymáshoz. 
Bár mi szavak nélkül is megértjük egymást. A vé
gére furcsamód kitisztultam, magam sem tudom, 
hogyan. Felhörpintettem az O borát is, elszívtam 
egy szál cigarettát, s feledve a könnyeket, aludni 
tértem.

A Hant akkorra már bizonyára kihűlt.



Egészen kis kölyök voltam még. A Nagyi taní
tott imádkozni. Nagyapával meg gyakran elbeszél
gettünk, mért kell Szegény Jézus Krisztusnak még 
mindig a Kereszten szenvednie. Ennyi év után is. 
Hát ez a kereszténység. A Lelkiismeretfurdalás 
Fenntartása. A Könyvekben az vagyon írva, he- 
tedíziglen. Nem pedig évezredekig. Papok.

A Nagyapa nem volt templombajáró ember, de 
Isten a megmondhatója, hányszor olvasta el a Bib
liát. Azt je len te t te  a Falunak, amit Sámuel a 
Salinas-völgy homokján tengődő szerencsétlenek
nek.

De Nagyapa most elköltözött. És nem tudom, 
mikor fog visszatérni közénk. Talán majd a fecs
kéimmel.

* * *

Pán Péter bizony nem nyugszik. Pán Péter úgy 
befüvezett hajnali ötkor, hogy most valóban ku
korékol, fölszáll a háztetőre, a padlásajtóból inte
get, újfent kukorékol, csípőre tett kézzel, klasszi
kus zenét hallgat, regényt ír, és imád szerepelni a 
Deszkákon.

Egy időben. Persze. Hogy. Pontot. Tegyek.



Ni ja ne znam, sta radim, hocu da zapalim. I da 
pijem jós kafu. Poludeo sam. Skroz sam puk’o.

* * *

Mindent csak logikus sorrendben. Rágyújtás, 
olvasás, ébresztő, reggeli, váltás, alvás, vagy va
lami más. Ez a sorrend.

* * *

Tuti ez a buli, mindenre van megoldás, kivéve 
a szúnyogokat. Azám, Anyád a szúnyogok. Direkt 
vessző nélkül, hogy ne legyen ugyanaz. A Jancsó 
trédmárk.

íme, dohányzom és alkotok. Reggel 5.47-kor, 
huszonnégy óra alvás nélkül, telve munkával, álló 
nap alkoholt és egyéb narkotikumokat fogyasztva, 
bezárólag ezzel a dzsokival. Noshát.

Reggeli kell, ébreszteni a váltást, onánia, egye
bek.

Munkára hát.

* * *

Ez tiszta Lőve Parade, egész éjjel kamionokat 
hajkurásztam a folyosón. Fantasztikus.



Ma eljött hozzám a fecském. Ő volt az, biztos 
vagyok benne egészen. Egészen közel röppent, 
kacsintott, majd tovasiklott. Megjöttek hát.

* * *

nem hallom a hangodat 
nem is érdekel 
nem értem, az öreg koldus 
sír, vagy énekel

* * *

Nem Pán Péter vagy te, hanem Fekete Péter.

* * *

(Szilvia levelébe.
-  20 mg Diazepam. Elég. [Kérdőjel.] Mára igen. 

Levél a Hitveshez. Teszünk még kérdőjeleket. 
[Pont helyett inkább kérdőjel, de ez utóbbi, s nem 
az előző mondat végére.] Ne aggódj, tiszta vagyok. 
Csak nyugodt, túl nyugodt. Mármint megfelelően 
nyugodt. És kellemes zene szól itt a hálóteremben.

Azt mondják, a kemikáliák gyilkolnak. Non
szensz. Ami nem Szellem, az mind Kémia. S en
gem ez a két dolog tart most életben. Nem pedig



megöl. Az a lány, akit ott láttam énekelni, könnyez
ve az aluljáróban. És a tabletták. [Bár ez utóbbi 
már csak amolyan kis rutin, azt hiszem, a C-vita- 
min is megfelelne.]

Ma megállt az órám. Nem zavar. Az Idő Mi 
Vagyunk.

-  írtam a minap egy punkszámot. Igen kemény
re sikeredett. A jó öreg egó. A Lázadó, kiről elkép
zelhető, hogy nem is lázadó, csupán szomjúságán 
enyhíteni igyekvő vándor.

-  Most itt őrültekháza van. Egész nap három 
ember munkáját végzem. Honnan tudnak ezek az 
én skizofréniámról. A reggel azzal kezdődött, hogy 
a pofámba nyomtak egy jo e -1, azután pálinka, fű, 
tabletták váltogatták egymást, viszont annyit dol
gozom, hogy teljesen tiszta vagyok. Mindenre a 
válasz, amiről meséltem már neked. Tőled függ, 
hogy miben hiszel.

Lehet, hogy nem fogok semmit aludni ma éj
jel, de máris a zsebemben lapul némi zöld, bogyók. 
Kávé előkészítve, cigi is. írom a regényemet, és 
élvezkedem. Holnap meg egész nap alhatok reg
gel nyolctól.

-  Ennek a bolondnak most jutott eszébe, hogy 
kimeszeltesse az irodáját. És persze én ügyelek a 
melóra. Ez van. De úgy elröppent ez a nap, mintha 
legalábbis denevér volna, vagy barázdabillegető.

Hű, ha ezek még meghozzák a beígért Pelinko- 
vacot, füvet, Bendzsót, Trodont, pálinkát. Akkor 
lőttek a regényírásnak. De hát zajlik, zajlik.



A folyosón a falinaptárra felírtam a jún. 4. mel
lé, Dzsoni was here.

Most itt tényleg dekoncentrálnak, ezért elszí
vok egy cigit, bemásolom a punknótát, és holnap 
folytatom.

Az utolsó

nem kell más
csak egy korty víz, végre más 
ez az íz, mely 
mélyre ás
a gyógyszer íze a szájban 
méreg a májban, mindennap 
ez idő tájban
gyönyörködöm a falban, a 
tájban
soha nincs időm mélyebbre 
ásni
elélvezni
fogam vénádba vájni, az
jó,
kő, papír, olló 
holló
kibaszott repertoár, 
s az ár,
menj a picsába már, 
trágár a vers, amit írok, 
sírok, rohadt dolog, de 
könnyek, papírok, 
ugyanaz, nem is kell



más
csak láss, ott a padló, Deszka,
Padlás
csak Te érted, Kedves, szenvedj, 
mindenem nedves 
csak a torkom száraz, a 
válasz, Isten csendje, 
torkosok rendje
ref. Nem kell más, aki elénekelje 
bánatom, örömöm kit érdekelne 
látom a kiutat, a sorompó zárva 
égetem a hidakat, nincs visszaút tárva 
lelkem öledbe hullva, sorvadó lárva 
nézem a képeket a válaszra várva 
II: de zárva, a sorompó zárva :ll 
nem élem
meg, hogy elénekeljem 
az énem
elfolyik a vérem
széthasadok
ördögök, angyalok
megbaszom az egeket, a földeket,
a réteket, aggokat, véneket, talán
gyűlölöm az életet, leszopom a hullám,
elsodor a hullám, nem én, nem én
vagyok a trágár
csak a vérem, a
vérem, a gálád
[megbaszom az anyád]
ref.



[próza] Mondd, hol jár most az az Angyal, ki
nek serkenő könnyeit ittam az aluljáróban, vala
hol Szabadka és Palics között a kihalt utcán, ahogy 
magához szorított és eltaszított fénylő szemtükré
nek világánál. Fáj, ha megtalálod, fáj, ha hozzád 
ér Régen Leszakadt Másik Feled. Egy régi indián 
legenda szerint az emberek egykor hermafroditák 
voltak, azután a Nagy Szellem kettétépte őket fér
fivá és nővé. Azóta mindnyájan ezt az elveszett 
részünket keressük. Van, aki megleli, van, aki egy 
életen át kutatja, mégsem találja meg sohasem. 
Van, aki már el is felejtette, hogy létezik valahol.

A Szépség nem a szavakban rejlik, ne feledd. 
Egy ajkadra hulló könnycsepp mindent elmesél.

Az Út létezik.
Csak Por takarja. Ezért.
ref.
Én beszéltem. A választás a Te kezedben. 

Testvér.

P. S. -  Ma vagyok utoljára éjszakai ügyelet
ben, s a regényt is lassan befejezem, azt hiszem. A 
szerek előkészítve.)

* * *

(05. 31., péntek)

Hát, a csillagokat még valahogy ki tudtam rak
ni, de hogy ennyire elszálljak egyetlen headlő\,



amit a minap már kidobtunk mint szemetet, de én 
most ráleltem, mondom, hátha, és bejött, be bizony, 
de annyira, hogy szinte hihetetlen.

Előtte meg főztem sima kenderből, hasisból, 
dohányból és kávéból teát, ami most ázik, és várja 
az én Rfsztó barátomat, aki cirka fél óra múlva 
ébred, hogy kipróbáljuk e várhatóan kellemes ha
tású nedűt.

Ellátok a vizesflakonomig, ami itt van, úgy egy 
rőfnyire. Csodálatos, valóban. Dokumentálom az 
eseményeket. Ma egy szúnyog megcsípett a tenye
remen, azután meg az egyik őrült elnyomott egy 
cigicsikket a lábujjamon, mikor éppen aludtam. 
Hát, ilyenek. Marhára sok itt a szúnyog. Nem baj, 
legalább felfogom, hogy már legalábbis tavasz ele
je van.

Úgy bizony. Mert ma az én fecském jelzett ne
kem, ő, aki akkoriban utolsóként visszaintett, mi
kor Délre költöztek. Azt jelezte, kész engem ki
vinni innen, napok kérdése az egész. Legfeljebb 
négy-öt nap múlva már a Dróton kívül leszek, re
mélhetőleg egy életre.

Búcsúzom hát ezektől a fecskéktől és felhők
től, kik az egyetlen vigaszt jelentették nekem a 
Dróton belül. El kell búcsúznunk, mert vigaszt kell 
még nyújtaniuk sok más riadt kisegér-embernek 
idebenn. Úgy bizony. Korog a gyomrom, éhes va
gyok.

Enni fogok. Krémsajtot. Kettőt.
Mi lesz még ezután.



Hát, igen. Ismét beletaláltam a kukába a csik
kel, mivel elszívtam az utolsó Faszt, ahogy Luca, 
a Kopasz Énekesnő mondaná. Igen. És egy head 
shittől (látszatellentmondás, a szakértőknek mon
dom) elröppent az agyam. Tehát mindent csakis 
logikus sorrendben. Pisilni, ébreszteni Rísztót, bár 
előbb inni (m ost azonnal). Ezután lenyelni a 
cannabisteát, majd elbeszélgetni, később még írni 
egy keveset a nadrágba vizelésről, ilyenekről. Az
tán ébresztő, reggeli és így tovább. Viszont azt hi
szem, van itt a szomszédos szobában némi keksz- 
morzsalék. Az egyszemélyes ellenőrzőbizottság 
bármikor betoppanhat. Érdekes lesz. Viszont, 
amint látom, Rísztó barátom felébredt, tehát me
gyek. Viszlát.

* * *

Nos, a teát azt azonnal kiöntöttük, olyan iszo
nyatos zamata valék. Viszont Rísztó sodort még 
egy relaxáló szál jointot, egy kávét is elfogyasz
tottunk, kaját nem találtunk, viszont eddig kelle
mes volt a zene , pé ldáu l  m en t az a szám a 
Trainspottingból, a Perfect Day, amikor a Renton 
gyerek bedobja az aranylövést, és kissé besüpped 
önmagába.

Gyönyörű dal.
Viszont a minap olyannyira szétfolytunk a 

shitio\ meg a jó öreg szilvapálinkától, hogy a vé-



gén a nadrágomba pisiltem, és ez mulatságosnak 
tűnt számomra.

* * *

Átlapoztam máris néhány szexlapot (3:28). De 
majd később. Itt most egy fickó szar zenét hallgat, 
meg unalmas dolgokról beszél, tehát cserbenhagy
tam szegény Rísztót, és ellógtam ide írni az én asz
talomhoz. Csakhogy útközben elfelejtettem cca. tíz 
másodperc alatt, mit is szerettem volna közölni 
véletek.

Ja, hát, hogy minden púnk buzi._Énekelte egy
szer egy szarevő, kinek a bandáját mi hívtuk meg 
Gödöllőn a saját punkfesztiválunkra („Éljen a há
b o rú ” -  ellenes fesztivál), mert azt hittük, ezt a 
zenét játszák, közben egy szart, hácét, és direkt 
provokáltak bennünket. Emlékszem, hogy felba- 
szódtam, fel akartam mászni a színpadra, hogy 
agyonüssem. Persze akkor már jócskán be voltam 
kurva. Szerencsére a többiek lebeszéltek, hogy 
hagyjam a faszba, nem éri meg, nem hívjuk meg 
őket többé, és annyi. És bizony igazuk volt.

Fordul velem a terem, a folyosó. Folyosó for
dulójában fogdostam fincsi cicikéket. A Fruzsiná
ét a Trafóban. Ám ezúttal hol a folyosó nyugati, 
hol a keleti végében áll az íróasztalom. A fiókjá
ban műanyag flakon, csésze. Kiskanál, kávéfőző, 
kávé, némi dohány- és cannabishulladék, cipőkré
mek, kefe és egy villa, amit az ebédlőből loptam. 
Maga az asztal trapéz alakú, egy frissen cserélt,



de általam már lekávézott lepedő fedi. Rajta egy 
zöld faláda, iratokkal, ceruzával, radírgumival, 
golyóstollal (mely nem működik, mivel kiszedtem 
a betétet, mikor legutóbb joe-t tömtem normál ci
gibe, tudjátok, és levágtam a fémhegyét, mert za
vart iszonyatosan). Megyek, elszívok egy cigit 
Rísztóval, ő mindjárt megy aludni. Azután folyta
tom. Szóval jöttem, és vannak még a ládában ira
tok, könyvek, füzetek, rajta szintén egy füzet. Itt 
írom a könyvemet. Alkotok, úgyformán. És sza
márfüleket ejtek a lelkiismereteteken.

Verset kéne még írni az Elveszett Kölyökhöz. 
Az elveszett, majd megtalált, majd ismét elveszett, 
ésígytovább Kölyökhöz. De hamarosan ébresztő. 
Előtte talán még egy kávé, s ha marad még időm, 
írok.

* * *

rágyújtottam, Kedves 
mit írjak még Hozzád 
hangod, mint

(itt egy sor következne egy költőtől, kinek nevét 
elfeledtem, így hát kimarad a sor)

elhal valahol a ködben 
az érzékeim és 
az elmém között, imigyen 
hát
ölelem árnyékod, enyém



rég elszökött, 
tudod,
nincs is rá szükségem 
hamvadó cigarettavég 
harminc szál szimfónia, 
mit tegyek, Drága Kincsem, 
pirkad már, s a filemile 
szólalt meg éppen, 
nem ér el Hozzám 
Esszenciád,
bezárkóztál valahová az 
erkélyed megé 
a borostyánok között 
(latinul Hedera helix) 
apró, vigyorgó elefántok 
futnak csupán tova 
a kihalt udvaron 
nem vagyok ma szerelmes, 
láthatod magad is 
a verebek és gerlék ébredeznek 
az emberek még szuszognak 
egy keveset
prózai vers lett ez nagyon 
de a szépség nem a szavakban 
rejlik, ne feledd 
ezért
ó, jaj, elektra, jaj 
az Ég felé kiáltok, 
meghalok 
nem lángolok, csak 
meghalok, s a



csiga ment a füvön, 
a füvön, a ment, a 
füvön a 
csiga
kórus -  Bújj, bújj, zöld ág 
zöld levelecske 
nyitva van az Arany Kapu 
csak bújjatok rajta 
rajta, rajta, leszakadt a 
pajta
bent maradt a MACSKA 

* * *

Egy picit még ülök itt az elhamvadt csikk tár
saságában, majd megyek ébresztgetni. Remélhe
tőleg sikerrel.

A kontrollt szerencsésen megúsztuk.
Ez idáig.
Lehet, hogy trippelek, lehet, hogy csak vicce

lek. Megyek hamutartót üríteni. (Itt ne keressetek 
rejtett mondanivalót, még csak véletlenül sem.) 

Mentem. (Ami menthető. Még.)

* * *

(05. 31., péntek, 15:26)

Hát persze, még mindig ugyanaz a nap, most is 
azt a nemalvósat játszom, persze az azóta elfo- 
gyasztottakon kívül jött még a fist fül 1 of Ksalol,



meg Bensetiin, meg még két sör is, de hát én csak 
a szürke hétköznapokról írok. Az én szürke hét
köznapjaimról. S egy ilyen átalvatlan kitudjahány- 
órahossza után még a lírai és filozófiai motívumok 
is el-eltünedeznek.

De ki tudja, hol ér véget, és hol kezdődik ez az 
egész. A Vers is megszülethet még, mely az éjjel 
éppen csak a vajúdás állapotában leledzett.

Olyan abszurd dolgokon töprengtem ma dél
előtt például, mint a költészet értelme. A Szépség 
-  Villon, Shakespeare. A Játék -  Weöres. A Tehe
tetlenség Égrekiáltása -  József Attila, Ady. A Tu
datalatti Előhozatala -  Kassák, Salvador Dali. Az 
Értelmetlen Értelem -  Dada. Stb. Ez nálam min
dig a kimerültség jele, az ilyesfajta eszmefuttatás.

M aradjunk  csak akkor Szókratésznél, meg 
Oscar Wilde all art is useless dolgainál. És slussz- 
passzpont.

Dara Bokra átfordult a másik oldalára, és aludt 
tovább békésen.

* * *

( Valami dallamok. 
sóhaj, apró fekete-fekete óhaj, 
a méreg már a szájban, a kulcs 
a zárban, csak ülök a bárban 
lágyan lüktet a vér az érben 
a pohárban a szesz csak egyre 
gyarapodik



telhetetlen unalom, míg ugatom, 
a vonatom a síneken elúszott, 
mi lecsúszott a torkomon, ma este 
az agyam már monoton gépezet, 
a bárlégy szétesett, keleten és nyugaton 
ugyanaz az unalom az uralom

remélem, megélem, a 
vérem a méreg az érben

Ó, fák, hát nem halljátok kiáltásom. Én felszó
lok hozzátok, s ti csak továbbra is ugyanúgy moz
gatjátok tarka leveleiteket, mint azelőtt a Szél Só
hajára. A Költő szólott.

[Lu, ez AKKORA TRIP, hogy megélni kell, 
nem leírni, megyek, mászkálok, pisálok, rágyúj
tok és lihegek -  tik-tak-tik-takj

[Egy sima vasárnap délelőtt van, hét perccel 
tizenkettő előtt, a Nap süt, Szellő lengedez, álmom
ban ismét Medvével harcoltam, vállvetve Apával 
és Nagyapával, aki elutazott. Mi győztünk, bár e 
veszélyes préda előbb csak disznó volt, azután vál
tozott csak át Fenevaddá, apránként, ahányszor a 
kést a szívébe döftük. A Fényhozó Vagyok, azt 
mondta. A Halálosztó Villám. Én pedig még csak 
két napot várok, hogy a Dróton kívül legyek. Más
felet. Tudjátok, hogy meg fog jelenni egy Drót 
című regényem.)



[Szent Anzelmó tüze járja át testemet, mely 
immáron megfosztatott az Anarchiától. Hozzám a 
Halál szerb nyelven szólott. Okreni se, azt mond
ta. Ez most Jó Jel, vagy Rossz Jel. Fordulj csak 
meg, s O ott áll mögötted. Egyfolytában. Szinte 
óv. Ki beszél most Belőlem. {Belőled. Senki.} Itt 
kavarog az egész Kozmosz az Agyamban, a Meg
hasadt Elmémben. Még Robinson Crusoe Péntek
je is itt mormol valamit a maga érthetetlen nyel
vén.]

remélem, megértem, a 
méreg a létem a réten, 
henyéltem, keféltem, féltem 
annyi asszociációt éltem 
át akkor, szombaton este hatkor

[Ha leírod a dolgaid, lehet az Gonosz vagy 
Rossz, maga a démon és a salak keveréke, te ak
kor is őrized. Nem égeted el. Pedig mit mondott a 
Bölcs. Ne alkoss. Égess. De te nem, nem égeted 
el. A tiéd. Őrized. Néha kiöklendezel egy keveset, 
de sosem az egészet. És gyűlik, csak gyűlik a Pi
szok.]

[Narkomán vagyok, egy beteges kis narkomán, 
semmi egyéb.])



Ez végre úgymond tiszta éjszakának ígérkezik. 
A cannabis már délelőtt elégett, a másik szál meg 
estefelé, azután csak flesselgetek  a tablettáimmal 
meg kávéval, felváltva. így -  remélhetőleg -  egy 
nappal a szabadulás előtt már szinte unalmassá is 
váltak ezek a szerek. Ha kiszabadulok, sört fogok 
inni sörrel meg Pelinkovaccal.

Ismét egy rakomány új arc. Én meg persze 
ügyeletben. Ismét. Délelőtt behoztak egy fickót. 
Tetovált, festett hajú, pearcinges. Sötét napszem
üveg, vörös szemek. Lassan ballagott fel a lépcsőn. 
Aztán csak gubbasztott az íróasztalom mellett. 
Megnyugtattam, ülj csak le, testvér. Nyugi van. 
Persze jobb neki, ha most hazudok. Kérdezte, mért 
van ezen az emberen itt mellettünk kék munkaru
ha. Mondom, lehet, rajtad is kék lesz, viszont 
ugyanúgy zöldet fogsz szívni, akárcsak én. Nin
csenek itt különbségek. Erre már valóban megnyu
godott, később még mosolygott is, ahogy elnézte, 
teljesen más dimenziókat járok be éppen. (Az imént 
láttam őt ismét -  már 1:28 van - ,  ugyanúgy gub
baszt egy másik folyosón, ahova átvitték. Mondja, 
nem tud aludni.)



Van itt a szemközti nyírfa tövében egy rózsa
bokor, s annak árnyékában egy kenderke, akit ilyen 
alkalmakkor mindig megöntözök. Nehéz lesz a 
búcsú, ő itt az egyetlen barátom. Viszont azért 
mégis könnyebb lesz a dolgom, mint a Kis Her
cegnek, mivel itt nincs egy szem bárányka sem, 
aki lelegelhetné, ezenkívül találtam megbízható 
utódot, aki majd szorgalmasan öntözi továbbra is. 
És az én növénykém nem beképzelt, nem növeszt 
töviseket, egészen barátságos természetű.

Én a Rózsákat legfeljebb csak megnézem. (Ám
bár a tövistördelés nem olyan rossz móka, de én 
már belefáradtam.)

Könnyű a buddhistáknak. Én is szánok mindent, 
ami él és mozog. Viszont Tibetben tudtommal nin
csenek szúnyogok. Mit tehetnék ily kora nyári éj
szakán. Gyilkolok. Rávisz a kényszer.

* * *

Ma éjjel csupán döcögve jár a Nemlétező Idő 
artériáimban, míg a vénákban megáll, s lassan 
megindul visszafelé. Egészen könnyű vagyok.

Már a második kávémat iszom. Grand Caffé 
Gold. Mennyei.

Mégis elfog most az aggodalom, mi lesz, ha 
mégsem szabadulok kedden reggel. Krízis. Egy 
perccel sem akarok tovább itt maradni az Ember
daráló Húsevő Drót fenemód éles karmai között.



Már többször terveztem, ha elfog újra a pánik
rohamokkal tarkított letargia, csak beülök egy sa
rokba, nem moccanok, nem szólok senkihez, míg 
értem nem jönnek a fehér köpenyesek. Ez lesz majd 
a Végső én, az egységes, az egyetlen ép, mely be 
fogja teljesíteni költészetemet néma hallgatásban.

Mert a Szépség nem a szavakban rejlik, ne fe
ledd. A Múzsa pilláiról ajkadra hulló könnycsepp 
az az ambrózia, mely eljuttat a Dolgok Lényegé
hez -  szavak nélkül s melyet nem osztasz meg 
senkivel, de árad Belőled Mindenki felé. A sza
vak, képek, hangok nélküli költészet. Az Esszen
cia maga. így épül majd fel egyszer végül az Egy.

Remélhetőleg mihamarabb.
Én erősen hiszem.

* * *

Én mesélek Nektek, a narkomán. Valóban ál
szentnek és ellentmondásosnak tűnhet, amit leírok. 
De tekintsétek ezt az én Purgatóriumomnak.

Szeretni az Embert. Nekem nehezen megy. 
Sokat kell még tisztulnom, hogy másokat is meg
tisztíthassak.

De az akarat bennem él.

* * *

Hideg van itt. Fázom. Kimerült vagyok. Haza 
akarok menni. Most csak haza akarok menni. Nem 
gyengült a Hitem, csupán kimerült vagyok. Haza



menni és pihenni. Kimerült vagyok. Itt hideg van 
és fázom.

De a Drót még körbezár.

Vége
Ja És Még Egy Dolog

OM MANI PADME HŰM 

* * *

Mért vigyázzak magamra. Ha érek valamit, 
úgysem történhet bajom, ha meg nem érek sem
mit, nincs is mit féltenem.

* * *

(Június 14., péntek)

Amint kiléptem a BM ajtaján, a terasz melletti 
fűben egy kutya székelt. A többi frissen szabadult 
még itta a sörét a napernyők árnyékában, s érez
tem, hogy a világ leggyönyörűbb szemű pincér
nője sokáig követ a tekintetével. Talán arra gon
dolt, hogy már sohasem látjuk egymást viszont. 
Talán igaza volt, ha ezt gondolta, talán szomorú is 
volt egy kicsit emiatt.

Csak egy barátjött el azok közül, akik ígérték, 
mert a Kölyök még mindig Önmagát Keresi Vala
hol, a Pincérnőt meg kórházba szállították valami 
fejsérülés miatt.



Hatvan mg Diazepamot fogyasztottam el aznap 
délután. Sört ittam hozzá. A tervezett hajnali he
lyett az esti vonattal érkeztünk Zentára, de itt még 
betértünk néhány kocsmába. A restiben már egye
dül zu han tam  a pult elé. Sört  rende ltem  és 
Pelinkovacot. A pincért is meghívtam egy italra. 
Citromszelettel nem tudott szolgálni, de helyette 
megkínált egy maroknyi finom, ropogós cseresz
nyével. Ez volt aznap a vacsorám.

* * *

Hát, íme az egyik leggyakoribb motívum azok 
közül, amiket spontán a hamutartóba rajzolok a 
cigarettacsikkel.

Azt hiszem, megfejtettem a szürkén kódolt üze
netét. A kezdő vonal a gyermekkor, a kör előtti

végső pont a pubertás. Maga a kör az a hely, ahol 
jelenleg és azóta keringek. Az ebből kiinduló má



sik vonal a további lehetséges életutam, melyre 
még nem léptem rá, részint azért, mert sokszor 
észre sem vettem a kiindulási pontot, részint pe
dig azért, mert még nem mertem rálépni. Biztos 
akarok lenni Magamban is és az Útban is. Fel kell 
hát készülnöm, és patyolatra tisztulnom a Tűzben.

De érzem, nem kell már sokáig várnom.

* * *

Már (a naptárra néz) tizenegy napja kint va
gyok. Nem fog körbe a Drót, nem fojtogat. Ám ott 
van még a Fal, mely kevésbé látható -  mivel meg
szoktuk, hiszen velünk együtt épül viszont sok
kalta keményebb akadály.

De találtam egy valódi Kisablakot, mely nem 
festett, nem is légnemű. Bármikor átpréselhetem 
magam rajta. Csak a megfelelő időpontot kell ki
várnom.

A fejemben kellemetlenkedő Skorpiót is elküld
tem tegnap, remélem, mindörökre. A többiek pe
dig lassan majd összeállnak egységes Eggyé. A 
Régen Leszakadt Másik Felem itt áll előttem, csak 
nagyon kell rá vigyáznom, mert veszélyes az Utam. 
Nélküle viszont el sem indulhatok.

A Démonnal még küzdők, de ez a Féleszű An
gyal nem képes felfogni, hogy nem lejjebb taszí
tani, hanem segíteni szeretnék rajta.

Mindenféle ostoba cseleket vet be ellenem. 
Például a minap az Ablakomon át a szobából a 
szürke felhőpaplant bámultam éppen, amikor is



éreztette velem, hogy ő ott van a felhők mögött, s 
engem figyel. Kikacagtam, mondván, ha ez a 
legnagyobb fegyvered, hogy csak sejteted velem 
magad, rám huhogsz, közben talán ott sem vagy, 
akkor valóban ócskának tartalak, és én sem nevez
hetlek másként, mint Isten Majma.

Még aznap éjjel az utcán egy fűcsomó a járda 
mellett fekete macskának tűnt, majd valóban azzá 
változott, s egy fordított S betűt leírva eltűnt a sze
mem elől. Ismét kikacagtam, mondván, menj vissza 
a gazdádhoz, hiszen még írni sem tanított meg ren
desen.

Sejtelmes alakoknak tűnő bokrok a sarkokon, 
majd álmok, melyekből nyöszörögve ébredek (Szil
viával egy nagy deszkából és rákötözött paplan
ból eszkábált ágyon fekszünk, mely deszkáról 
utóbb kiderül, hogy egy régi disznóól padlózatá
ból származik, melyet az apám bontott le a szüle
tésem előtt valamikor), és hasonló botorságok. 
Néha már tényleg elgondolkodom, akkor mért nem 
hagyom, csináljon, amit akar, mért segítsek rajta. 
De úgy döntöttem, hogy türelmes leszek. Egy 
esélyt még ő is megérdemel.

* * *

1.2. Csókoljon meg engem az ő szá
jának csókjaival; 
mert a te szerelmeid jobbak a 
bornál.



2.5. Erősítsetek engem szőlővel, 
üdítsetek fel engem almákkal; 
mert betege vagyok a szerelem
nek.
2.6. Az ő balkeze az én fejem alatt 
van,
és jobbkezével megölel engem.
5. Bementem az én kertembe, én
húgom, jegyesem
szedem az én mirhámat, az én
balzsamommal,
eszem az én lépesmézemet az én 
mézemmel,
iszom az én boromat az én fejem
mel.
Egyetek barátim, igyatok, és ré- 
szegedjetek meg, szerelmesim!
5.4. Az én szerelmesem kezét benyuj- 
tá az ajtónak hasadékán, 
és az én belső részeim megindu- 
lának ő rajta.
6.6. És az én galambom, az én töké
letesem,
az ő anyjának egyetlenegye, 
az ő szülőjének választottja.

(Zenta-Szabadka, 2001. szeptember-2002. 
június)
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UTÓSZÓ

Hol lakik a fájdalom?

Az irodalom természetrajzának természetes vele
járója, hogy permanens válságban van. Az utóbbi 
évek azonban mintha minden eddiginél nagyobb ta
nácstalanságot eredményeztek volna. Ismét légüres 
térbe került az itteni közösség, s az írók -  Kertész 
Imre találó szavait parafrazeálva -  a koncentrációs 
táborok boldogságának megfogalmazása után mint
ha szintén légüres térbe kerültek volna. Elmúltak a 
nyugodt hetvenes évek, az öröknek hitt irodalmi 
dicsőség elhalványodott, és kiürült, inadekváttá vált 
az akkori nemzedék szöveglétrehozó eljárása, 
ugyanakkor az elmúlt esztendők döbbenetének 
megfogalmazása, egyéni és közösségi sors egybe- 
játszásának ábrázolása is továbbírhatatlanná lett. A 
megtorpanásnak ebben a tanácstalan csendjében a 
legfiatalabb írókra fokozott figyelem irányul.

Szögi Csaba regénye fragmentumokból, töre
dékekből, egymástól elkülönített, rövid szövegré
szekből áll. Az első néhány oldal elolvasása után 
derül ki, hogy valójában naplószerű feljegyzése
ket olvasunk, s helyenként fel is van tüntetve a 
keltezés, évszám nélkül. A naplót az elbeszélő a 
katonaságnál vezeti, és ha csak teheti, a friss ta
pasztalatok dinamikájával leírja a gondolatait.



Úgy gondolnánk, a helyszín természetszerű
leg determinál egy sor tartalmi elemet is. A szö
veg jellegét azonban meghatározza az is, ami hi
ányzik belőle. Egy szót sem tudunk meg például 
a közösség mindennapjairól, a gyakorlati teendők
ről, az elbeszélő csak tudatja velünk, hogy egy 
zárt világról beszél, ám ennek a világnak a valós 
keretei hiányoznak, olyannyira definiálatlanok, 
hogy egy idő után kételkedni kezdünk, vajon tény
leg sorkatona beszél-e hozzánk, hiszen ugyanúgy 
lehetne más zárt közösség, börtön, kórházi osz
tály vagy javítóintézet lakója is. A helyszín meg
határozatlanságának következtében egyfajta lélek
tani naplót olvasunk, amelyben legnagyobb sze
repe a fantáziának van. Az elbeszélő szándékosan 
törekszik arra, hogy ne vegyen tudomást a való
ságról, k iszakítja  magát a m indennapok köze
géből. Csak azokat az eseményeket mondja el, 
amelyek a közérzet szempontjából fontosak. Az 
olvasó ennek ellenére az okokról nem, csak a kö
vetkezményről, vagyis a le lkiállapot jellegéről 
szerez tudomást.

A naplóregény időkezelése is az egybeolvadás 
irányában hat. Az egyik idősík a jelen ideje, amely
ben a feljegyzések készülnek. Ilyenkor egy-egy 
motívumból kiindulva elmélkedéseket olvasha
tunk, vagy reflexiókat a környezet ingereire. A 
történetek másik csoportja a múltban játszódik, 
visszaemlékezéseket tartalmaz, a nosztalgia hang
ján szólal meg. A cselekmény elemei közül igen 
nagy szerep ju t a férfi-nő kapcsolatnak, az elbe



szélő gondolatai főként a szexualitás körül forog
nak. A helyszínből adódóan természetszerűnek is 
gondoljuk ennek az erős tematikai szálnak a je 
lenlétét. Az emlékek és a képzelet naturalisztikus 
aprólékossággal állítja elénk a szerelmi aktusok 
sokaságát és sokféleségét, vágyak izzanak és té
nyek kavarognak a kézirat lapjain. Szokatlan nyílt
sággal beszél titkos vágyakról, miközben annak 
lehetünk tanúi, miként válik azonossá az elbeszé
lő gondolkodásában a nemi szükségletek kielégí
tése és a szerelem.

Van a regénynek egy időtlen síkja is, amely az 
alkotás folyamatáról szól. A naplóíró elbeszélő 
ugyanis szándéka szerint regényt írna, s így meg
jelenik regény a regényben szövegegyüttese. Az 
elbeszélő által írt regény mesevilágban játszódik, 
fantáziatörténet. Benne az elbeszélésnek egy olyan 
eszménye valósul meg, amely valójában megfelel 
annak az irodalmi körnek az elvárásaival, amely
hez a szerző tartozik. Mitikussá fejlesztett hősök 
népesítik be a „regényt” , melynek cselekménye 
elvont, filozofikus ingoványon játszódik. A szö
veg erénye, hogy tudatában van: az itt alkalmazott 
elbeszélőtechnika valójában mesterkélt, elsajátít
ható, könnyen átlátható. A nemzedéki megfelelni 
akarás szándékához pedig ironikusan viszonyul, a 
„regény” fejezeteinek végéhez illesztett kommen
tárok, az „úgy bizony” és az „az ám”, megterem
tik a szöveg ironikus síkját, ami az irodalom fo
galmához való viszonyulás kritikus szemléletét 
bizonyítja.



A harmadik s talán legfontosabb cselekmény- 
szál a kábítószer élvezetének ecsetelése, ugyanis 
ez az elbeszélő mindennapjait kitöltő főfoglalko
zás. Aprólékosan megismerkedhetünk azokkal a 
technikákkal, amelyek segítségével be lehet sze
rezni a drogokat, és amelyekkel huzamosabb ide
ig fönntartható a kábulat. Grammokról és alko
holmennyiségről szerezhetünk tudomást, s tanúi 
lehetünk annak a folyamatnak, amikor mind nyil
vánvalóbbá válik a valóság körvonalainak eltűné
se. A szöveg dokumentum is egyben, nyomon kö
vethető, hogy a drogok hatásának következtében 
az elbeszélő mennyire képes regisztrálni a vilá
got maga körül, minek a percepciójára lesz képes 
egyáltalán, s beláthatjuk azt a sávot is, amelyen 
túl már nem működnek a logika legelemibb sza
bályai sem.

Mindezt követi a regény nyelvezete is. A kör
nyezet hatására spontán módon épülnek a szöveg
be szerb nyelvű szintagmák, amelyek egyúttal 
visszautalnak a szöveg térbeli keretére. Egy pon
ton túl azonban már nem az értelmes beszéd, csak 
a találomra egymás mellé illesztett szavak működ
nek. Véletlenül kiválasztott fogalmakat látunk 
mondat közben nagybetűvel leírva, amely azt je l
zi, a belső asszociáció szintjén tulajdonítható na
gyobb jelentőség némely szónak. Nem csupán a 
minden Egész eltörött gondolatáról van itt szó, 
hanem az egyéniség teljes megszűnéséről. A nap
lóregény elején az elbeszélő még hangosan és ön
tudatosan kiáltja, ha megszólítják: „Én!” S valójá-



bán erről van szó végig, a szöveg az én megőr
zéséért folytatott és folyamatosan kudarcba fulla
dó harcot ábrázolja. Őszinteségével mesterien ér
zékelteti azt a folyamatot, ahogyan megszűnik a 
valóság, minden támpontjával együtt, ez azonban 
nem lineárisan megy végbe, az elbeszélés időnként 
vissza-visszazökken a racionális keretek közé, a 
két világ közötti kontraszt ilyenkor megrázó.

Szögi Csaba prózájának szerkesztéstechnikája, 
hangjának távolságtartó iróniája arról győz meg 
bennünket, hogy értékes közérzetregényt olvasha
tunk, amely irodalmi értékei mellett fontos doku
mentuma is az elmúlt éveknek. Nemcsak egy el
szigetelt individuum gondolatai je lennek  meg 
benne, hanem egy egész peremre szorult nemze
dék meghatározó életérzése fogalmazódik meg, 
amelyről mit sem tudtunk. Mert ilyen erővel meg
írt szöveg nálunk még nem született az irodalom
ban ebben a témakörben, ráadásul egy most indu
ló szerző egyéni, máris felismerhető hangján.

A személyiség teljes felőrlése, a lassú haldok
lás állapota ez, amelyben nincsenek erkölcsi érté
kek sem. Talán a legfélelmetesebb, hogy nincs 
benne semmi félelem sem, csak a kompenzálására 
kitalált technikák következtében kialakuló állan
dó testi-lelki fájdalom. Ez marad végül csupán a 
világból: a fájdalom, amely „jön és múlik, jön és 
múlik, szétmorzsol lassan, elvisz a fenébe” .

Toldi Éva
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Csak néhány másodpercig láttam, a ponyva alól, ahogy 
elgördült a teherautó. Álló nap dögnehéz ládákat rakodtunk. 
Egyik raktárból a másik raktárba. Az idő súlya a cigaretta- 
füstben sem oldódott, a szemhéjakat legyűrte az alkony. De az 
a lány az utolsó csepp fény által beragyogva, ahogy ott állt, és 
ahogy egy pillantás erejéig találkoztunk, éreztem, hogy bánata 
rokon az enyémmel, és megvigasztalt. Bár nem tudhatom, 
körülötte mily drótok feszülnek. Mégis, micsoda ereje van a 
pillanatnak, Döbbenetes.
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máit 2000-ben. Munkáit a Képes Ifjúság mellett a 
zEtna, a a Táltos, a Lost Controll és az Orbis 
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