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..tudta, hogy halaszthatatlan 
kötelessége az álom!'

(Jorge Luis Borges: 
Körkörös romok)





Előjáték

A dédi mennybemenetele





Lapom, tükröm, mondd meg nékem...

** *

-  Tudja-e, öregember, hogy most mi lesz? Ahogy maga 
elkezd menekülni, én maga után lépek, elkapom a gal
lérját, s ezzel az üvegdarabbal elvágom azt az elbaszott 
sovány torkát.

Ahogy a hideg holdfény dühösen megcsillant a széles
mellű hős vastag homlokán, a vén faszi némán reszketni 
kezdett a rakás ócskavas biciklije mögött, bután és telje
sen beszarva pislogott az ezer dioptriájával, s még annyi 
lélekjelenléte sem maradt, hogy segítségért kiáltson vagy 
az életéért könyörögjön. A vörösbor lassan kicsorgott a 
reklámszatyorból, és tócsává gyűlt össze a járdán Morgó 
Mjölnirt cipőtalpánál.

Azt meséltem már, hogy amikor a dédanyámat egy verő
fényes kora tavaszi napon temették, micsoda oltári fel
fordulás támadt az esperes úr beszédét követően?

Dermesztőén hideg itt ez az asztal is, akár a ravatal 
korán hajnalban. A siratóasszonyok vajh mit löttyinthet- 
nek a konty alá?... Asztal... ravatal... borocska... Hopp!

Azt mondják, a bor szereti a társaságot. Ja. Az én tár
saságomat.



Le vele! Olvadjunk. Még egy kicsit.
Az álmodó kelletlenül a másik oldalára fordult, kicsit 

szuszogott, vackolódott, m orgott is egy keveset, ám a 
szemhéját mégis erőszakkal tudta csak lezárva tartani. 
Elaludni nem tudott. Egyelőre még nem.

A dermesztő ravatali asztalon, a nyitott koporsóban ott 
feküdt mozdulatlanul a citromsárga arcú dédi, m indent 
tudó, lehunyt szemmel, kortalan bölcsességében hallga
tagon és méltósággal; körülötte jöttek-mentek az egyre 
gyülekező rokonok tisztelettudó egyenfeketében, suttog- 
va-körözve az elsötétített tisztaszobában. A tor későbbi, 
illetlen zsivalya talán csak néhányuk fejében motoszkált 
most még.

Én, az aprócska, épp ebben a pillanatban megszülető 
tekintetű, ittsemvagyok kobold, az ajtófélfa mögül lestem 
roppant kíváncsian, a lélekzetemet is visszafojtva. Százszo
rosán tanul, aki időben tanul -  s mindezt, ami most előttem 
feltárult, nem lehet túl korán elkezdeni tanulmányozni. Az 
egyik pillanatban mintha a dédi ravaszul felém kacsintott 
volna a ravatalról, s közben úgy éreztem, a leikeink egy
másba tekintenek.

***

Aznap kora délután, amikor a dédanyámat temették, az 
alsóvárosi temetőben igen különös dolog történt. Miután 
a pap elmondta a beszédét, és a férfiak a megboldogultat a 
nagy csöndben óvatosan elkezdték leereszteni a sírba, szö
gek fülsértő csikorgása hallatszott hirtelen, majd a koporsó 
fedele felpattant, s a dédanyám -  mielőtt elhussant volna



a felhők felé, ahová én mosolygó nagy barna szemeimmel 
sokáig követtem őt, szén tán én magam is onnan pottyan- 
tam le még a minap - ,  a dédanyám boldog sikkantással a 
rémült vénasszonyok közé vágta a halotti csokrot.

Repül az illatos csukréta, repül... - ,  aki elkapja, az lesz 
a következő felravatalozott!





Első rész 

Álmodó Arimán pokolra száll





Lassan már két hete is annak, hogy a fény és a sötét újra 
egyensúlyba került. Most, ahogy a történetemet mesélni 
kezdem, a rontástól megóvó egyenlőszárú kereszt alsó haj
tása lassan lefelé igyekszik az éjszakába. Minden gonoszt 
távol tartó Mabon, bosszús múzsa, félig szelídített kicsi 
rókám, el ne hagyjatok! A mesém épp csak elkezdődött, 
s máris mázsás súllyal nyomja mellkasom, szívemen az 
abroncs fojtón összeszorul...

Vezesd a toliam, Múzsa, kifelé e vigasztalanságból!...
Miután a vészbanyák nyara még egy utolsót préselt a 

verejtékmirigyeken, hirtelen nyakamon a ködnevelő idő. 
Reggelente a mély lélekzet..., majd: Öreg Napapa, öreg 
Szélkirály, jöjjetek! Itt vár reátok Földanya, itt sóvárog 
utánatok Víztündér. Jöjjetek! Tisztítsátok az Eget! Tisztít
satok! Töltsétek fel fénnyel, erővel, szeretettel, szépséggel! 
Testtel, szellemmel és lélekkel.

De mára csak a mosoly ígérete maradt... ilyenkor bizony 
m agadnak kell erősnek lenned, önmagadból maradék 
energiákat kicsalogatnod... hogy szemmel ne tévesszük 
egymást a szitáló, szürke esőben. Homlokomról a felhőket 
félresim ítom , a harm adik  szemem felpattan, s erős 
reflektorként utat hasít a félhomályban. Ellátok előre egé
szen a téli napforduló szikrázó reggeli haváig, visszatekintve 
pedig tűzugráló lánykák derítik a szívemet...

S ha csak az előző napok derűjére pillantok..., a Ked
ves mosolyára a város peremén, hol az ösvény nagyot



kanyarodik a folyó irányába, s a holtághoz is elvezet... 
Álmodó Arimán, a bús képű, lopott virágokat préselt egy 
álló héten át, odalent a vadonban, szúnyogmuzsikára, es
ténként a csendesen pattogó tábortűznek lángjai festették 
rózsavörösre barbár arcélét, verejtékező bús/magányos 
homlokát.

Éjjelente a kedveséről álmodott, kit otthagyott a meny- 
nyekben, mikor őt ide letaszították. Mondd hát, Örök 
Tavaszom, hol van a hely.., hol a fejem békén öledbe hajt
hatom?...

A meditáció ideje ez. Mély lélekzet: gyümölcsök és 
bőség ünnepe, Mabon. Harmónia és egyensúly, emberi 
szellemet megtermékenyítő erők. S Te, Fiatalság istené
nek anyja! Vadászat, szerelem, termékenység istennője! 
Mágikus töltést a Világnak, adj, ó, Múzsa!

A természet hanyatlóban, köd fekszi a tájat. A vissza
vonul ás, pihenés, megnyugvás ideje ez. Hajnalok hajnalán
-  a szakállam hegyéig sem látni -  hű csőszként utoljára 
végigjárom még az erdőt, majd az ösvény végén könnyes 
szemmel átölelek egy tölgyfát, s most egy időre búcsút 
intek a rengetegnek. O tthonom  -  jól megrakott fészkem
-  kandallójában vidáman nyaldosva-csókolva ropog a tűz, 
nyí a nedves fahasáb. Belépek, az ajtót gondosan behúzom
-  de soha be nem zárom - , házi istenem oltárára kenyeret, 
gyümölcsöt és bort helyezek, gyertyát gyújtok s füstölőnek 
mirhát. Most itt ülök az asztalnál, méla tekintetem a távol
ba mered... Borús fellegek gyűlnek odakünn, az Űj Tavasz 
eljöttét ilyenkor ki hiszi el vajon?... S ki képes bízni még a 
tiszta emberi érintésben, ha a varázsgyűrű végül mindig 
a Múzsa, a lelketlen Tündér ujjára kerül, aki azután már 
csak kacag csilingelőn, s vissza se néz: kiürült porhüvelyed



magára hagyottan hever a fal tövében... Mély lélekzet: jó 
tűz, segíts versemet igazítani új csapásra! Miről szólani 
fogok, az a rege is egy borongós őszi napon kezdődik. 
Valamikor... valahol...

Hallgasd hát a mesém, Olvasó!

***

Góliát! Góliát!... Fűzzön neked szamártövisből glóriát a 
Pilátus, a Heródes meg a hetvenhét apostol, aki a Krisz
tus hétértelmű halála óta itt a harsonákat fújja veszettül. 
Odafagy a sarkam a ceruzához, Thetis fia Akhilleusz rúgja 
fültövön ezt a dermesztő hideget. A füst a reflektor előtt 
szépen lassan kicsapódik a fotonokra, s a fénnyel együtt 
lehull a csigalépcsőre, akár a dér.

Akkor most honnan a búval bélelt bavalyából tudjam, 
kiengedett-e a görcs a csukló csuklómból igazán, avagy 
csak épp ráfogom, hogy csupán a mínuszok fagyasztják 
az agyamat?...

Katonasipkát -  ama beretkát -  kellene a tökfejemre 
húznom, összedrótoznom a dendriteket a neuritokkal, és 
tökösen odaállnom a Világ elé a padlásajtóba kukorékolni. 
Nem, ez most nem megy -  ím ígyen legyünk pozitívak, 
hallelúja! - ,  azt hiszem.

Még egy korty? A forrásból?...
Persze! ** *

Ágy! Óh, az ágy, a pihepuhácska ágyikóm, te mindenem... 
(Hason fekve, mint a drót mögött -  itt sincs szék, pláne asz
tal!, csak ágy, hatalmas ágy mindenütt!) Fekszem hanyatt 
az ágyamon, csak bámulom a plafont, nem emlékeztet a 
szeretkezésekre (vagy mégis? Lola nagy-nagy didikéje lóg



rá a herezacskómra, ahogy ez a szopóbajnok lendületet 
vesz... Hess innen!), semmi sem sürgős, most már végleg 
ráérek, nem kántálom -  mint rég - , hogy: aludni, aludni, 
aludni kell, aludni, aludni, aludj el, kérlek, most nincs más, 
csak aludni, aludni, aludni kell... aludj most el... Számolom 
a párnámon a. Pettyeket.

Jöjjenek a képek, mindent kibírok.

** *

Ahogy Álmodó Arimán valamikor délután belépett a 
krimóba, ott már javában állt a bál. Felborigatott asztalok 
és székek, darabokra zúzott üvegek mindenütt. Morgó 
Mjölnirt egyszerre hat-hét szerencsétlen bárlegyecskét 
aprított szarrá egyes-egyedül. Álmodó Arimán már csak 
azon is elképedt, hogy egyáltalán bele m ertek kötni a 
nyomorultak, hiszen ennek a gigásznak veszett híre volt 
a környéken.

Amikor jó néhány évvel ezelőtt ebbe a városkába 
vetődött, még tacskó korában, a vasárnapi meccs közben 
-  ahol ő is játszott -  a nézők közül egy benga állat - , a 
helyi főbunyós egyébként kötözködni kezdett vele. De 
odáig el sem jutott, hogy az anyját kezdje gyalázni, Morgó 
Mjölnirt könnyedén lepofozta őt a lelátóról. Nem sokkal 
ezután hősünk jobbik karja egy szerencsétlen esés folytán 
eltörött, s miután gipszbe rakták, az a nyavalyás fickó úgy 
gondolta, hogy most van itt a megfelelő alkalom, hogy 
bosszút álljon a múltkori sérelemért. Ám Morgó Mjölnirt 
bal kézzel is prímán kiverte két felső metszőfogát, így a 
tag végképp elkotródott a környékről.

Morgó Mjölnirt soha nem kötött csak úgy bele magától 
senkibe, soha nem kereste a bajt. Viszont a baj így is



egykettőre megtalálta őt... S az ilyen alkalmakkor Morgó 
Mjölnirt mindig szélesen elvigyorodott.

Igazi kemény fickó volt, s máig nem akadt méltó 
ellenfele. Ezúttal sem tartott sokáig a bunyó, néhány pofon 
és rúgás után a „harcosok” már húztak is el a sunyiba, 
Á lm odó A rim ánnak  alig volt ideje, hogy néhányat 
villantson a vakujával a pult mellől.

-  Az meg mire kell? -  vakkantott oda Morgó Mjölnirt 
barátságtalanul.

-  Semmire. A magángyűjteményembe. Meghívhatlak 
egy italra?

***

Aprócska erecske, piciny artériácska, zsigereimből táplál
kozván duzzadsz-é áradó folyammá valaha?...

***

Majd látjátok a füzeten a vörös bornyom okat. Fenét 
látjátok... Tényleg! A könyv borítójára kellene rakni bo- 
rospohár-lenyomatot. Meg egy hamubilit, tele csikkel, 
borosüveget, kupakot, egy még illatozó hasispipát és egy 
bontatlan, beszáradt óvszert.

** *

Borzongás ásított a méla isten háta mögötti bérceken, 
és cserepekre törött már minden hang, midőn Álmodó 
Arimán, akár egy halkan szuszogó, nehéz szánkót, a 
csuklójánál fogva húzta maga után a kőrészeg Máté evan
gélistát.

A Söprűs koccintó bejáratánál ácsorgó, lassan hazafelé 
cihelődő öreg halászok bután bámulták, ahogy Máté



evangélista koponyája hatalmasakat zöttyen a csonttá 
fagyott, mély traktornyom okon, m iközben szótlanul 
és m inden önálló mozgásra képtelenül hagyja magát 
vonszolni az úton, mint egy óriási, mesterien kicsontozott 
húsdarab. Hosszú, piszkosszőke haja a sapkája alól 
zsíros, összetapadt tincsekben az arcára lógott, felakadt 
két szem ének csak a fehérje v ilágíto tt p iro slóan  a 
félhomályban.

-  Ne csinádd mán, biztos nagyon fájhat neki! -  szólt 
oda az egyik csehófilozófus.

-  Nem fáj -  válaszolta Álmodó Arimán vigyorogva, s 
rázott egyet a dús és igencsak mocskos szakállán.

-  Nem fáj -  dünnyögte, fejét picit megemelintve, Máté 
evangélista is teljes rezignáltsággal.

Az öreg halászok erre csak legyintettek, a vállukat 
vonogatták, majd ment mindenki a dolgára.

A két kocsma között hőseink útjába vetődött a kutas 
szamártermetű, veszett h írű  kutyája. Álmodó Arimán 
azonnal barátkozni kezdett az állattal -  Máté evangéista 
ezalatt békésen szendergett a puha havon - , leült mellé, 
gögyögött neki hosszan, miközben a füle tövét vakargatta. 
A hatalmas jószág mindezt jámboran tűrte. Hamarosan 
lélekszakadva befutott a kutas. Az ivászatból hazafelé 
ballagó parasztok mesélhették neki, hogy a fenevadja 
valahogy elszabadult a láncról, s az utcasarkon most épp a 
két -  szintén veszett hírű -  „jöttment” fiatalembert készül 
vacsorára elfogyasztani.

-  Micsinász, te szerencsétlen?! Azonnal le fogja ha
rapni a fejedet! -  förmedt Álmodó Arimánra rémülten 
hadonászva a kutas. (A kutya ezt kétségkívül játszva meg
tehette volna.)



-  Eeez?? Dehogyis! -  kurjantott vígan Álmodó Arimán, 
és egy hatalmas, nyálas csókot nyomott az úgyszint m ód
felett vigyorgó bestia jókora, nedves orrára.

Ám ez már a búcsú pillanata is volt egyben, mivel bará
taink rögvest továbbindultak a Lila Ló fogadó irányába.

Odabent Álmodó Arimán a falnak támasztotta Máté 
evangélistát, aztán m indkettőjüknek rendelt két-két 
nagyfröccsöt. Mély átéléssel, nagyokat sóhajtva közben, 
hatalmas kortyokban itták a komisz tablettás bort. Itt volt 
már a végső ideje, hogy elkezdjenek rendesen berúgni.

* **

Baál Zebub kilencszer megkondított ótvaros üstökére 
mondom, ez aztán a tundrái őszelő a kongói nyár után! 
Nyár követ nyarat, így múlik gyorsan, sőt sebesen a kita
lált (az időnként eltűnő, máskor újra meglelt) idő, most 
görbül a síkja, a kanyaroknál kicsit meg is reped, kicsit le 
is pattogzik a nagy-nagy hidegben, ama zimába benne 
(nóta bene!), az angyalok is csak végtelen bölcsességükben 
oly türelmesek... m ert persze meg sem érintik ezt a síkot, 
melyet mi, boldogtalanok, építettünk, hogy legyen min 
siránkoznunk azután.

Da-dadogó De-dezső, dejszen dunnáról dúl a dél! 
Ding-dong, danolják a dunnántúli deli denyecskék a 
darangokkal.

Dínomdánom disztingvált démonoknak.

***



Dezső, a menőjenő monómanó. Sziddhárta szteppel a 
sztyeppen. Még szép!

Szuszogok. Markolom a poharat, kapaszkodom belé, 
mint az anyám kebelébe, szűnik a jég, végre, hallelúja!, 
szétpattog és elolvad, szürke pocsolyát hagy a ham utar
tóban, lejárt a kazetta.

** *

A Dalton fivérek támadnak tatfelől (hejjü), Hornblower 
kapitány a kürtjébe fúj vadul. Jákob sehogyan sem leli az 
úton Gábort/Anubiszt, a néma levente leverten hever a 
nyeregben (hopp!), nincs megállás, fiúk, Mózeske parányi 
tutaját rögvest elragadja a Nílus, s benne az a temérdek 
krokodílus!...

Ugyan ki mondta, hogy a szemhéjam belső fala unal
mas látvány?? Álmodó Arimán jóízűt nyújtózott a paplan 
alatt.

Peregnek a képek.

* **

Minimális mennyiséget merítek még a méregből. Mérle
gelni nincs idő. Nincs idő.

* * *

Bezár a bazár, a bányák berekednek. Bent az italboltban az 
öreg halászok verekednek. Ánem, csak a (szó)játék(vandó) 
kedvéér’, ők egyébként soha! Komolyan. A méla isten háta 
megetti Söprűs -  ahol a harapnivalóan édes pincérlánykák 
este fél kilenckor megkérnek, emeld már meg a székedet 
egy pillanatra/pinanyalatra, hogy kiseperhessék alóla a 
szemetet, amit napközben odaszórtál, mert ugye fél óra



múlva zárás, amikor téged is kisepernek majd a krimóból 
kíméletlenül... ahol megvárod, míg Öreg Hitler, hosszú 
megfontolás után, üt a rexasztalnál, majd kinyitja neked 
az ajtót, felkapcsolja a lámpát, hogy bemehess a sloziba 
vizelni, aztán kifelé jövet vice versa - , a méla isten háta 
megetti Söprűs idilli hely. Hejj-hejj-hejj!

Álmodó Arimán egyedül a pultnál.

***

Hejj, Jocó! íródik a könyv, vedlik a vranac, füstöl a fű. 
Dérként lehull a cigifüst a verandára a fókafog-vacogtató 
hidegben. Mizujs? (Mosoly) Suli? Miss? (Mosoly)

* **

Az éjsötét baknyúl a pokolszín fellegen, meg ahogy a fehér 
nyúl leharapja a saját fejét, s a pszichedelikus grapefruit, 
mint az áram, csap meg a mocskos kádadban.

Van még odafönt a kóterban egy adag szójapörkölt 
(éhes vagyok!, most!), de tészta van-e?, ó, Hajnika (Doo- 
oowny!), mennyire bírnám veled a pult mögött!! Tizenöt 
éves lehet a lány. Legfeljebb tizenhat. Még egy (két-három, 
négy...) fröccs, aztán lassan. Jaj, hát mi a fenét mormog 
ez a Mormogi Papa? Vigyorgok itt rá időnként, mint a 
barna majom, máskor megértőén bólogatok, de hát csak 
saccolni tudok, mivel intuitív fogalmam sincs, vajh miről 
mesélhet már órák óta, aztán mi van, ha épp arról szól a 
fáma, hogyan boldogult meg a kedves felesége, hogyan 
vesztette el az öccsét a háborúban, vagy mittomén... én 
meg épp akkor mosolyodok el. Mitbírsz? Közben ne
gyedóránként ledob egyet-egyet a méregerős feketéből, 
m int a többi öreg halász a vegyesgyümölcsből, hogy a



büdös picsába nem száll el az öreg??... ccc... méghogy a 
doki eltiltotta a felestől... m rm rm rm rrrrr... basszameg! 
lesz, ami lesz, rámosolygok, aztán megyek a pulthoz az 
utolsó(?) nagyfröccsért. Üúú, Hajni, ez az! Hajolj csak le 
rendesen, miközben meríted a... Éhes vagyok, komolyan, 
lehet, hogy ez lesz az utolsó.

***

A cigóban biztos vagyok, hogy még igen, a zöldben, hogy 
nem, a borban meg... hát... amíg van.

Fentebb a folyónál Fekete Sabbatka, itt Fekete Sabbat, 
egész este (pedig azelőtt nem is nagyon szerettem), ja, a 
városka ünnepli a felszabadulását. Azt, amikor a darázs 
szállta meg elüldözvén a sáskát. Később egy harmadik 
jött a második megszálló helyébe... Áh, mért is beszélek 
én erről?... Az angyalok vigyorognak.

Odafent.

***

Szóval az a mélyfekete Baknyúl az éjszínű fellegen. Most 
nem vicsorog le rám, hála legyen érte a Nagytalpúnak! 
Láttam ám ma is a dhágalátoshh tölcsérviZágokat az út mel
lett, kellették magukat rendesen, nagggyon csúfondárosan 
szórják felém az illatukat ama bizonyos éjszaka óta (már 
meséltem / majd még mesélem), és nekem ezt nap mint 
nap látnom és szagolnom kell, látnom és szagolnom m u
száj, óh, annak a daturaközeli kocsmának a pincérnője!... 
Az a nagykeblű fajta, melynek duzzadt bimbói az Ég felé 
mereszkednek, de súlyuk minden férfitekintetet lehúz a 
vágyakozás poklába, ördögi egy virág maga is, boszorká
nyos asszonyállat, aki a végzetem, most nem mereszkedik



a baknyúl lefelé a felhőről, ha jobban megerőltetem a sze
mem, még tán néhány halovány csillagot is látok odafent 
pislákolni, az áldóját!...

** *

Megnyugodtam, nagy a világ, megnyugodtam, megnyu
godtam, nagy a világ. Nagy a világ, nagy a világ, meg
nyugodtam.

Peregnek a képek.

***

Sztráda a mennyekbe. Lépcsősor a gyehennákba. Hiányzik 
egy fok a garádicssoron. Rádióhangok az édeni éterben. 
Gábor angyal előzékenyen felajánlja a hátát. Príma. Lépek, 
s érzem már a meleget. A vége egy versből származik. Máté 
evangélistát mindig is a pincérnők ihlették meg leginkább. 
(Ki tudja, talán azért volt hitele minden késdobálóban, 
mert egy-egy papírszeletkét a karcolataival időnként ott 
felejtett a pulton vagy az asztalon.) Ez a Hajni lány is 
inkább az ő vadászterülete volt, nekem a Csikágó lánya 
jutott volna eredetileg, aki naon oké bébi volt, de hát a 
fater... (Álmodó Arimán összevonja szemöldökét.) Kell 
nekem ez??... A múltkor is arról regélt, hogyan szart a 
kályhába(???) az erőspaprikától, máskor meg odajött az 
asztalunkhoz a Söprűsben, hogy megtanítson bennünket 
valami új kártyajátékokra, de mindegyiknél össze-vissza 
dobálta a lapokat, és folyamatosan azt nyerítette: én nyer
tem!!... Aztán hirtelen mindent besöpört... Megint máskor 
meg, amikor -  hála érte a Magasságosnak! -  nem láttuk 
egy ideig, visszatértekor a csuklóit keresztbe téve mutatta, 
hogy hol volt elveszve... aki folyamatosan részegebb volt,



mint Máté evangélista és jómagam együttvéve, akiről a 
siratóasszonyok azt sipítozták felháborodva, hogy egyszer 
mezítláb jött be a kocsmába, annyira készen volt... hát kell 
ez nekem apósnak?... Tsssz... mezítláb... M intha ez volna 
a legnagyobb baj vele!... Ccc...

***

-  Koszi, egy ugyanilyet -  foglalt helyet halálos nyuga
lommal Álmodó Arimán mellett Morgó Mjölnirt, miután 
kiszedegette az üvegszilánkokat a kifejezetten széles és 
magas homlokából, melynek két szélén m intha aprócska 
szarvkezdemények türemkedtek volna elő. Távolülő, kis
sé dülledt szemeit elmélázva szegezte a másikra. Vaskos 
bikanyakán egyetlen ér sem lüktetett, erős mellkasa sem 
zihált az előbbi, nyilván nem kis erőkifejtést igénylő csa
tától. Gigászi ökleit a pultra helyezte és elnyomott egy 
ásítást. -  Szóval fotózgatsz mostanában.

-  Ja. Mióta az írást végleg abbahagytam. -  Álmodó 
Arimán kissé türelmetlenül megkocogtatta a poharát, 
hogy felhívja magára a pincér figyelmét, aki egy cipőjéből 
kavicsot kirázogató csitrit bámult meg épp az ablakon 
keresztül.

-  író is voltál, mi?
-  Valami olyasféle. Tudod, egy ideig firkászként ke

restem meg a betevőre valót. Ha már az irodalommal 
nem nagyon lehet... Közben elhitettem magammal, hogy 
mindez szép és jó így nekem. Valamiféle kompromisszum.
-  Álmodó Arimán megvetően kiköpött. -  Nyavalya.

-  Mért? Annyira szarul fizetik? -  Morgó Mjölnirt, m i
után a csapos elébe tette, jókorát kortyolt az italából, majd 
jóízűt böfögött, hogy visszhangzott belé a csehó.



-  Hát, végülis m ostanában három -négy igazán jól 
sikerült fotóért kapok annyit, mint amennyi azelőtt a havi 
fixem volt, de nem ez a dolog lényege.

***

Morpheus karmaira, itt oly békés a folyó, annyira megkerül 
engem az idő síkja, hogy ha el is felejt ez a gálád görög 
ördög, Anubisszal elbeszélgethetünk akár hajnalhasadásig 
is, aztán az ájulás nem egyenlő az álommal. Legalábbis 
remélem.

Ami volt: kicsapódik a cigarettafüst a reflektor előtt 
a nagy-nagy hidegben, mint a dér, porzik, mint a hó, s 
nem párzik, m int Mancika, a miskárolt macskahölgy 
tavasszal.

Ami van: Béke! Ar-Rámi. Salom!
Esz-szalám alejkum!

3.

Milyen szépen mondtam, milyen szépen, ahogy az utcán 
bandukoltam éppen! De fejemben kopik az ész, m int 
faladon a tavalyi mész...

A legnagyszerűbb gondolatok -  sőt: egész mondatok 
és szövegrészek -  java csak úgy elillan az éterbe a rest író 
aurájáról. író vagy vagy krónikás? Kólikásnak kólikás.

** *

Ó, a felhőim! Hová lettek vajon az én gyönyörűséges fel
hőim? Álmodó Arimán hőn szeretett, pompázatos, égen 
szelíd táncot lejtő, alakjukat percenként váltogató, kecses 
bárányfelhői eltűntek (örökre?!...), s most ez az egyöntetű



tetű, piszkosszürke paplan takarja a Napot és az Eget. Te 
szent Hermész! Megfojt, megöl, rám telepszik, súlyosabb, 
mint a koporsó födele.

Azon a napon is ilyen mocskos, szürke szőnyeg fedte a 
világot, amikor Álmodó Arimán a hadsereghez berukkolt. 
Véget ért egy újabb piszkosul remek nyár, és Álmodó 
Arimán különösképp rosszkedvűen bámulta belülről a 
kaszárnya falát. De aztán már a negyedik vagy ötödik ne
héz nap estéjén, bakancskefélés közben a szájába nyomtak 
egy spanglit, nagyjából egy hétre rá le is zuhanyozhatott, 
a következő időkben minden sorakozónál a káprázatos 
felhőkben gyönyörködhetett (Magas Ég, te gyönyörű!), a 
fecskékkel barátkozhatott -  később, amikor elmentek, az 
utolsó még barátságosan visszaintett neki - , néha az okos 
tekintetű varjakkal is, jót tett neki a rendszeres mozgás, 
táplálkozás és onánia, lassanként beszivárgott a laktanya 
szigorú falai mögé a finom, déli eredetű, szép sárga színű 
szilvapálinka is, így hát rendben volt m inden. A drót 
mögött.

Akár visszamennék a Drót mögé... Olyan ez, mint a 
magzat esete az anyaméhhel. Rugdalózik odabent, aztán 
amikor végre kikerül az Isten ege alá, egy életen át vágyako
zik vissza az ölelő -  vélhetően nagyobb -  biztonságba...

Bár Álmodó Arimán egy idő után nem nagyon rugda- 
lózott a drót mögött. Nagyon valószínűnek tartom, hogy 
az őrmesterek -  és a tisztek is -  sokkal jobban várták a 
pillanatot, amikor végleg (de legalábbis jó hosszú időre) 
hátat fordít a hadseregnek, mint ő maga...

***



Álmodó Arimán éjszakai ügyeletben teljesített szolgálatot 
a páncélos ezred épületében. Különös, hogy bár semmilyen 
katonai rangot soha nem kapott, most, hogy a sorkatonai 
szolgálata lassanként a végéhez közeledett, egyre gyak
rabban bízták rá ezt a felelősségteljesnek tartott feladatot, 
ahol az egyes szakaszok tizedesei a beosztottjaivá váltak. A 
főtörzsőrmesterét helyettesítette éjszakánként. A felettesei 
bizonyára rájöttek apródonként, hogy van azért esze a fi
únak. Csupán az volt a fura, hogy nem vették észre: vajmi 
ritkán használja is azt a rengeteg eszét. Ezeken az éjjeli 
ügyeleteken meg aztán végképp egyáltalán nem.

Amúgy Álmodó Arimán nagyon gyorsan rákapott a 
dolog ízére, s hamarosan már önként jelentkezett a poszt
ra. Bizonyára igencsak jólesett neki egyetlen éjszaka alatt 
áthágni az összes írott és íratlan szabályt a hadseregnél.

Amikor most éjféltájt a laktanya ügyeletes tisztjének 
helyettese belépett az ezredépületbe, Álmodó Arimán 
kigombolt zubbonyban, szája sarkában füstölgő cigaret
tával épp a naplóját írta. A beretkája az asztalon hevert, a 
folyosó kövére helyezett gyorsforralóban éppen zubogni 
kezdett a víz a kávéhoz, a másik csatlakozónál bömbölt 
a rádió, versenyre kelve a közeli társalgóban üvöltő tévé- 
készülékkel, amit a fegyverállomány őrzésével megbízott 
gyík nézett lehunyt szemmel.

-  Hadnagy úr, itt minden OK! -  vigyorgott rá Álmodó 
Arimán barátságosan a meghökkenéstől karót nyelt fiatal 
tisztecskére. Ez utóbbi annyira ledermedt, hogy egy időre 
még ordítani is elfelejtett.

A tizedesek az összes emeleten békésen szunnyadtak, 
az ügyeletben lévő újoncok meg persze tévéztek vagy 
szintén húzták a lóbőrt valamelyik sarokban. Egyszóval ez



itt minden volt, csak nem „OK” a felháborodott hadnagy 
szerint. Fenyegetőzés, jegyzőkönyv, cakli-pakli...

Álmodó Arimán alig várta már, hogy a buzgó hadfi 
füstölögve odébbálljon, s m ikor ez végre m egtörtént, 
gurított magának egy szálat, elszívta, aztán nyugodtan 
visszatért a naplóíráshoz.

Hősünk másnap természetesen megúszta a falhozállí- 
tást, az őrmestere, mint mindig, most is elsimította az 
ügyet, s harmadnap éjjel Álmodó Arimán már megint ott 
főzte a kávéját nagy vidáman a folyosón, majd ébresztette 
a kedvenc gyíkját, Rísztót, akivel aztán elkortyolgatták a 
mennyei Grand Café Goldot és megsodorták az aznap 
éjjeli első szál spanglit.

***

Vezesd a kezem, ó, én szerelmem!...
Férfiúról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygott / s hosz- 
szan hányódott...

A várfal alól megtér végre a fáradt hadfi, a városka 
peremén -  melynek falait a szőke folyó mossa -  fészket 
rakna most már. S ha ez megadatik, megpihenne egy 
szemhunyásnyi időre: ősz van, csak még öt percet adj, 
Isten, hogy Űj Erő költözzék hősi karjaimba. Csak még 
öt percet...

Sivával eljárja utolsó táncát a sokkarú múzsabűvölő -  
majd ahogy a zene véget ér, a Világ Sarkában csendesen 
elszunnyad: csatában harcolt, házat épített vagy regényt 
írt, mindegy. Ez a megpihenés ideje. Ősz van, kedves, újra 
ősz. A mesemondód elfáradott...

S akkor a kedves édesen felkacag, kézen fog, színházba 
visz, útközben sült gesztenye kerül a zsebekbe, majd visz-



szaúton friss gyümölcsöt szakít, ismét, mint akkor régen, 
a Kertben... Emlékeztet: a feladatod: az almába harapni 
újra és újra és újra!...

Majd tovább: Mesélj még mesét, mert várják, édes, azok 
várnak rád most is, akik szeretnek és akiket szeretsz... akik 
miatt ezt az egészet csinálod. Itt vagyok én is, ne félj! Ha 
a fáradtságtól darabokra hullanál, én melletted termek, 
s összeraklak újra... A csend, mit érzel, beszédes csend. 
S ha a szívedet az abroncs szorítja, nem alhatsz most el 
semmiképp! Inkább add ide nékem a csodagyűrűd, azon
nal megkönnyebbülsz, meglásd! Csak ülj le ide mellém és 
mesélj még a mesemondó hangodon...

Csak nézem az egyetlent, minden gyönyörűségemet, 
ahogy bízó tek in tettel felém villantja napról napra 
szépségesebben sugárzó mosolyát, s egyszeriben látom: 
nincs még itt az ősz. Tavasz van. Örökkön Tavasz.

A kezemnél fogva vezess, ó, én szerelmem!...

***

Egy időre elhallgattak, s csak némán, nagy élvezettel kor
tyolgatták az italjaikat, miközben Csiga, a pincér a helyük
re rakosgatta az imént felborigatott székeket és asztalokat. 
Már ami ezek közül nagyjából egyben maradt.

-  Na, mi ez a nagy világvége-hangulat?... -  kérdezte, ami
kor visszatért a pult mögé, kezében egy szemeteslapátnyi 
üvegtörmelékkel. -  Megkukultatok, vagy mi van?

-  Te csak viccelődj... Az apokalipszis máris elkezdődött, 
csak mivel lassanként, fokozatosan teljesedik ki, lehet, 
hogy te még nem vetted észre, amilyen mulya vagy, hogy 
a ragnarök emésszen el -  szólalt meg Álmodó Arimán 
nagyot ásítva. -  De a Nídhögg kígyó hamarosan a te



vánnyadt seggedbe is beleharap, meglásd, amint ráunt az 
égig érő fa gyökerének ízére.

4.

A saját sorsát bizony a markában kell tartania m indenki
nek, legalábbis annyira, hogy az az út végén a neki -  és a 
harmóniának -  leginkább megfelelő befejezésben teljesed
jék ki. De a világunk immár olyan iszonyatos mértékben 
irányítottá vált, hogy ha én a magam kedvére szeretnék 
visszalassulni vagy időnként újra felgyorsulni, akkor a 
tömeg a sarkomba tapos, illetőleg én nem tudok előre 
jutni a hátaktól. Besűrűsödött a lét, az univerzum hideg 
szobacsendjében olyan ez a fülledt bolygó, mint egy apró 
bealgásodott tó a nagy nyári kánikulák idején.

Kezdődik m inden az összeszorított állkapoccsal. 
Észrevétlenül csikorgatott fogakkal. Azután jön az abroncs. 
A mellkasomon, bilincsek a szívemen, majd az istentelen, 
pokoli fejfájás, szúrás a lélek legközepén, tovább, tovább, 
lépj MÁR TOVÁBB, MERT NEM BÍROM!! ...

Másképpen megfogalmazva: A psziché bal keze a szív- 
billentyűimen fogja az akkordokat folyamatosan, míg 
jobb kézzel játssza hozzá a melódiát felváltva a beleimen, 
az ínyemen, a koponyámon, a csontjaimon, a vesémen, 
a péniszemen, a gyomromon, a testi lét m inden létező 
abrakadabráján. Um thores respidlibes quandum.

Ki kell írnom, ki kell álmodnom/izzadnom magamból 
ezt a halált.

***



Baszki, Tesó, a cigibe gyömöszölt zölddel épp úgy jártam, 
mint tavaly a ligetben, azon a bacchanálián. Elszöszmö- 
töltem vele egy jó ideig, aztán rendesen megnyálaztam, 
hogy lassabban égjen, erre megint csak szétmállott... Aztán 
kezdhettem elölről, mert nincs itt most senki más, aki 
újrakezdhette volna helyettem, jaj, ezt nem ide akartam 
írni, hanem a távketyerémbe!

***

Figyeld a képet! Azon gondolkodom: Ó, hát csak épp meg 
kellett említenem a felhőimet: ma itt voltak mind. Aztán: 
gondolom, illendő volna már megemlítenem eme szent 
folyót -  a Hatalmast! - , miután itt hömpölyög el szürkén 
(nem, nem szőkén!) a kertem alatt már napok óta, de 
minden alkalommal, amikor már végre odapillantanék 
írás közben, addigra végképp besötétedik (odakünn, és 
idebenn is), tehát nem látok mást abban az irányban, mint 
a sötétségben egy idő után eltűnő, nádból font kerítést, 
meg persze a fűzfát, ahogy ez a böhöm reflektor ráveti 
vakító fényét, egy darabot a pázsitból, a kutat, egy darabot 
a világból, mely létezésre méltat, egy darabot a mérgekből, 
amelyek meg arra méltatnak, hogy megengedik, részeivé 
tehessem őket a kellő pillanatban bekövetkezett exitusnak, 
s mikor éppen ezeket gondolom, képzeld, mi történik?; 
figyeld a képet: viszem be, hozom ki a cuccokat, nyitnám 
a veranda ajtaját, előtte viszont belenéznék (MERT NEM 
EMLÉKSZEM!) a filmes dobozkába, hogy ott van-e még a 
zöld (mert, ugye, nem emlékszem), bele is szagolok, mert 
a szememnek nem mindig hiszek, majd nyitnám már 
végre ki az ajtót, de a biztonság kedvéért megismétlem az 
előzőeket. Kétszer. Látott valaki?

***



Hóh, itt már megint módfelett hűvös van! (Finomabban 
szólva: kurva hideg.) Ez nem ér! Omosi Mama újfent 
leeresztette hófehér jégszakállát a pofánkba a horizonton 
innen és túl.

Végigszívtam hát kurta klasszikus cigarettámat, Horn- 
blower kapitány (nem naon tudom leírni az ipszilont...) 
végleg kikötött a dokknál. A pincérnő lassú (milyen 
pincérnő?, mivan??), kellett nekem a Csigáról mesélnem 
ma délután...

Jól hallom? Az Orchestra Katatonia a Szerelmi történet 
témáját dúdolássza már vagy másfél órája?

Zsibbad az ujjam, jujj, az jó jel! Gyümölcspárlatok, 
hagyjatok -  s ti is, jó hableányok a fürdőkádban! - , folya
matosan egy utolsó kupicácska baraczque jár az eszem
ben, de akkor tudod ma, mi van, húsz perc, iszonyatosan 
éhes leszek, zabálok, majd elalszom. Szóval tudod, mi lesz 
most? Megiszok egy kupica barackpálinkát.

***

Minekutána Máté evangélista immár amúgy is homlokkal 
előrebukva fejét részint az alkarján, részint egy asztalon 
végigcsordogáló fröccspocsolyában pihentette békésen, 
Álmodó Arimán úgy határozott hajnali három mélységé
ben, hogy egy rövidebb látogatást tesz Lola nővérnél, mivel 
igen-igen ráéhezett annak selymes bőrére, lágy didijére és 
ébresztő hatású harapására.

Ádám pincért megbízta, hogy egy kis ideig ügyeljen 
a még megmaradt fél liter Battai Csigavérére, fekete ke
ménykalapját mélyen a szemébe húzta, és fittyet hányva az 
egyre inkább megeredő esőre, elindult, hogy felkeresse az 
onnan circa két mérföldnyire alvó szerelmesét.



Az eső egyre csak esett, később már zuhogni kezdett, 
Álmodó Arimán szarrá ázva botladozott a sötét, síkos 
járdán. Útközben kisebb-nagyobb kavicsokat gyűjtöge
tett az anorákja zsebébe szorgalmasan. Hosszú és kitartó 
gyaloglás után végre valahára nagy nehezen megérkezett 
Loláék háza elé. Dobálta a kavicsokat álmai nőjének 
ablakához, amíg csak győzte szuflával, közben egy m ind
kettőjük által rajongva szeretett slágert dúdolt (üvöltött?) 
egyfolytában.

-  Hé, normális vagy? -  duruzsolt ki végre a nő az 
ablakon barátságosan.

-  Jaj, Lolám, édesem, eressz be! A 8-ban ittunk, és én 
egyszerre csak ráébredtem, hogy annyira egyedül vagyok 
nélküled! Virágszálam! Szeretnék hozzád bújni és csak 
aludni ma éjjel... -  búgta Álmodó Arimán szerelmesen.

A lágyszívű Lola persze beengedte, s Álmodó Arimán 
persze hozzábújt a Nőhöz... s persze azonnal bele is 
harapott a hamvasságába.

És minekutána fenékig kiszürcsölte harmatozva kínál
kozó kelyhét a gyönyörök kútjának, Álmodó Arimán 
elköszönt, mondván: mégiscsak inkább egyedül töltené 
az éjszakát, magányra vágyik, ne zavarja őt senki mélysé
gesen megfestett álmában, és végső ideje, hogy elinduljon, 
amennyiben a rózsás ujjú hajnal érkezte előtt otthonába 
szeretne elérni.

Azzal faképnél hagyván kedvesét, a szakadó esőben 
a síkos járdán visszabotorkált a messzi távolban leledző 
ivóba, hogy a néki megőrzött veresbort a torkán az utolsó 
cseppig leeressze.

** *



Ma, kora hajnalban arra eszméltem, hogy a kölcsön- 
víkendház ajtaján veszettül kopogtatnak. Az igazán 
fura az volt, hogy azon az ajtón, amely a tetőre nyílik, s 
nincs se lépcső, se létra, mely kívülről hozzá vezetne. A 
kopogtatás különös ritmusban hangzott fel, m intha egy 
részeg muzsikus próbálna megviccelni. Ez alapján több 
ismerősöm is szóba jöhetett, de azonnal a gazdasszony 
pasija zenekarának dobosára tippeltem. Jó időbe tellett, 
mire az álmosságomat legyűrve annyira össze tudtam 
szedni magamat, hogy kikukkanthassak. Nem zenész 
volt a tettes, s vélhetőleg még csak nem is volt részeg. Egy 
harkály rebbent el a tetőről, amint a közelébe értem.

Megfigyeltem, hogy az ember minden marhaságot előre 
beprogramoz magának az agyában. A többiektől ellesi 
például, hogy lassanként öregedni kell, a végén pedig meg 
is kell halni. Aztán ezért öregszik és hal is meg végül.

5.

Miközben Álmodó Arimán az első bálozók lankasztha- 
tatlan lelkesedésével még mindig az aznap este felszedett 
ribancot farkalta keményen hátulról, Máté evangélista 
már másodszor rontott be a szobába. Első alkalommal 
a magnetofont vitte át a másik hálóba, most viszont a 
méretes konyhakést.

-  Mi a büdös faszt csinálhatnak ezek? -  morogta há
tulról Álmodó Arimán.

-  Erre én is igazán kíváncsi vagyok... Talán nem ártana 
megnézni -  szólott a nő, akinek a nevét egyelőre még 
nem tudjuk.



Mindketten magukra kaptak valamit, és a násztáncot 
félbeszakítva, félárbocra eresztett vitorlával átcsoszogtak 
a másik kettős szobájába. Úgy tűnt, ott egész este szó sem 
esett a szerelemről: amazok teljesen felöltözve, némán 
dulakodtak az egyik ágyon, a „kissé” furcsa fejű és 
hangú kocsmatündér épp a konyhakést csavarta ki Máté 
evangélista kezéből, aki szemmel láthatóan a saját alkarját 
próbálta felsebezni vele. A halef hamarosan a sarokban 
landolt. A nőnek nem csupán a hangja volt férfias.

-  Azt meri m ondani, hogy a Fekete szombat nem 
durva szám. Még így, ebben az átiratban sem -  morogta 
Máté evangélista. -  Majd én megmutatom neki, hogy mi 
a durva.

A két ribit az aznap esti koncerten szedték össze egy 
kertvárosi klubban; utóbb egyikük sem emlékezett rá, 
hogyan is történt pontosan. Annyi bizonyos, hogy Ál
modó Arimán még az est elején összedörgölőzött egy 
csodaszép, hosszú, fekete sörényű leányzóval -  jóval 
később az is kiderült, hogy kisegítő pincérnő a helyen, és 
még randevút is megbeszéltek Álmodó Arimánnal, meg 
valami festményekről is szó esett, de mindez annyira 
zavarosnak bizonyult, hogy hősünk még a póttalálkára is 
inkább részegen ment el, így persze az egészből nem lett 
semmi. Még ott, a koncerten azért szakadtak el egymás
tól, mert Álmodó Arimánnak mindenképp az első sorba 
kellett fúrnia magát arra az időre, amíg a féllábú énekes 
elzengte a szökött néger fegyenc balladáját -  és a végén a 
szó szoros értelmében a zokogásig meghatódnia, igencsak 
megdöbbentve ezzel magát a dalnokot is. Ezt követően 
Álmodó Arimán elindult, hogy meglelje szépséges höl
gyét, és az útjába eső első csúf ringyót a karjaiba zárta,



aki csak annyiban hasonlított az előző nőre, hogy néki is 
sötét színű volt a haja.

Hazaút. Ügy két, kétésfél mérföld. Gyalog. Álmodó 
Arimán hagyta volna a picsába a bigét -  pedig a tévedé
sére csak napokkal később jött rá, amikor a másik lány 
kedvesen megszólította, holmi festményeket emlegetett, 
és imigyen kezdett derengeni az egész ügy - , ám Máté 
evangélistát egy meglehetősen riasztó kinézetű nőcske(?) 
társaságában lelte meg a banzáj végén, aki így szólt Álmo
dó Arimán párjához:

-  Náluk alszunk.

***

Álmodó Arimán, csaknem húsz évesen, ezen az éjszakán 
veszítette el a szüzességét, illetve -  a pontosság kedvéért 
fogalmazzunk inkább úgy -  ekkor ejakulált bele először si
keresen egy igazi vaginába. Nem olyan egyértelműek ezek 
a dolgok, mint a nők esetében. Valamikor még tizenhét 
éves korában egy vadászkiránduláson a sátor rejtekén már 
megmártotta ecsetjét az apja egyik barátjának a húgában, 
ám ezt az aktust megzavarták, „hol van már az a cukor?”, 
kérdezte odakintről, a tábortűz mellől Álmodó Arimán 
fogadott öccse, és ez volt a jel, hogy nincs tovább, be kell 
fejezni, villámgyorsan magukra rángatták a rendesen le 
sem vetett gúnyáikat, s mindketten nagyon szomorúan 
jöttek elő a ponyva alól, a cukorkeresésből.

Az óvszer Álmodó Arimán péniszén maradt.

***



Álmodó Arimán, bár a poharára fókuszált ugyan, de a sze
me sarkából észrevette az utcára néző ablakokon keresztül, 
hogy lassan kezd már besötétedni odakünn. A krimóba 
elkezdtek apránként beszállingózni a törzsvendégek, akik 
egyrészt a biliárdasztal körül gyülekeztek -  ezen a helyen 
a karambol nevű játékot játszották -, míg mások az immár 
helyükre rakosgatott asztaloknál foglaltak helyet, illetve a 
pultot támasztották a hőseink közelében. Csend volt és 
békesség, csak a pincér által az imént bekapcsolt, halkra 
állított televízió donogott a sarokban; a vén alkeszek csen
desen beszélgettek. Morgó Mjölnirt felhorzsolt homlokán 
kívül semmi sem emlékeztetett im m ár a kora délutáni 
csetepatéra.

-  És -  szólalt meg unottan Morgó Mjölnirt -  mi is volt 
akkor tulajdonképpen a gondod a lapnál?

-  Nagy gondom végül is nem igazán volt -  mondta Ál
modó Arimán, miközben korpásodó fejbőrét vakarászta 
elgondolkodva de egy idő után mindenképpen be kellett 
látnom, hogy nem kényszeríthetem rá a saját, extrémnek 
mondott, s hétköznapinak valóban nem éppen nevezhető 
gondolatoktól túlburjánzó énemet egyik újságra sem. Kü
lönösen egy elsősorban fiatalokat megcélzó hetilapra nem, 
ahol épp dolgoztam. Másrészt egyebet leírni, mint amit 
hiszek és gondolok, soha nem lennék képes!... -  Kortyolt 
egyet az italából, rágyújtott, majd folytatta: -  Nem tudom, 
milyen a jó újságíró (nem tudom, mi az, hogy „jó”), de 
valószínűleg nem vagyok jó firkász abból a szempontból, 
hogy nem lennék hajlandó részt venni ebben a jelenlegi 
„versenyben” a szenzációért... a bulvár álszenzációjáról nem 
is beszélve... Márpedig ebben van a Nagy Lé manapság. Ha 
mindehhez még hozzávesszük, hogy a politika is, enyhén 
szólva, alig érdekel napi szinten...



-  Oda szeretnél kilyukadni, hogy valamiféle „értékekre” 
teszed le a voksodat az ilyen vagy olyan napi aktualitások
kal szemben?

-  Fogalm azhatunk így is akár. M indenesetre nem 
szeretek a „vízre írni”... A maradandót szerettem volna 
megragadni a tűnő és csalfa pillanattal szemben.

-  Hiszel az utókorban?
-  A kortárs írók legtöbben nem hisznek benne. Én 

naiv vagyok. De korántsem „csalhatatlan ítéletet” várok 
tőle, „csupán” szeretetet. Mint mindig. -  Álmodó Arimán 
rövid időre elhallgatott, a hamuban rajzolgatott a kialudt 
cigarettacsikkel. -  Igen, be kell vallanom, szinte sóvárgom 
a szeretetet, viszont kompromisszumokra szinte egyálta
lán nem vagyok hajlandó. S ez pokoli ütközésekhez vezet 
künn és benn. Arra vágyom, hogy az őszinteségemért 
szeressenek, de azért legfeljebb tisztelni fognak. És a 
tisztelet sokkal gyakrabban jár együtt a gyűlölettel, mint 
a szeretettel. Sok fájdalmam volt már emiatt...

-  Könnyen megbántódsz?
-  Ó, hát szörnyen kifinomult és széles spektrumú az 

én humorérzékem... Nem olyan könnyen... De az is tán a 
baj, hogy majd’ mindenki másról is ugyanezt feltételezem, 
aztán... -  Álmodó Arimán az elképzelt horizontra révedt. 
-  Végül is az enyém csak egyfajta hozzáállás, és magam so
hasem állítanám határozottan, hogy ez a helyes út. Mert mi 
is az, hogy „érték”? Ki volna a halálbiztos megmondhatója 
ennek?... Általában semmit sem állítok túl határozottan, 
talán ezért sem vagyok jó újságíró. De ne másszunk bele 
túlságosan mélyen a dolog filozófiájába...

-  Ahogy gondolod -  vont vállat Morgó Mjölnirt. -  
Csiga, löttyints csak ide mindkettőnknek még egy-egy



féldecit abból a kerítésszaggatóból! -  Egy ideig némán 
kortyoltak, Álmodó Arimán a szipkájába helyezett egy 
újabb szál cigarettát és élvezettel rágyújtott. Egy darabig 
álmodozva morzsolgatta a szakálla végét, aztán mégis 
folytatta a megkezdett témát.

-  A valóságként tálalt valótlanság, amelyre mostanában 
számtalan példát találhatsz a médiában, mindig is izgatott 
a szépirodalomban, ám az újságírásban kevésbé. Legalábbis 
nem ebben a formájában, ahogyan azt ma csinálják. Mert 
ellenkezőleg: a valóság -  ha van ilyen -  ismertetésén keresz
tül az elgondolkodtatás, a szemek felnyitogatása, az olvasó 
„felébresztése” volt az elsődleges célom -  például egy-egy 
közéleti, politikai jelenség esetében soha nem a „hogyan?”, 
a „mi?” vagy a „mi nem?” homályos valós-valótlansága 
volt számomra a lényeges, hanem sokkal inkább a „miért?” 
körbejárása - , valamint a szórakoztatva szépérzékre, kifi
nomultságra, önmagunkra ébredésre való nevelés.

-  És megakadályozott mindebben valaki? -  bökte neki 
Morgó Mjölnirt a kérdést.

-  Egyáltalán nem, sőt! Amikor a laphoz kerültem, az 
még jócskán „földalattibb” jellegű volt a későbbinél, s ez 
nekem jobban tetszett. Mint olvasónak. De hát azt m in
denképp be kellett látnom, hogy nem önmagámnak írom 
az újságot... Aztán később többé-kevésbé eltolódott a kon
cepció a bulvárosabb, a „modern időknek” jobban meg
felelő hozzáállás felé, de mindez nem drasztikus módon 
ment végbe, továbbra is helyet kaptak a legkülönfélébb té
mák, a legkülönbözőbb szerzői megközelítésekben megírt 
cikkek, hála a Magasságosnak, senkit sem kényszerítettek 
egy bizonyos „világnézetre”, a munkatársak mind-mind 
autonóm egyéniségek voltak, és ezt a vezetőség mindig



tiszteletben tartotta -  nálunk nem igazán dívott a mára 
olyannyira jellemző uniformizálás. Aztán, nem is tudom, 
miért, végül mégis úgy éreztem, egy jólfésültté tett lapban 
én maradtam a korpa... De éppen azért, m ert nagyjából 
azért mindig rendesek voltak velem az újságnál, nem m a
radtam ott dacból, csakazértis... hanem továbbléptem...

-  Ennyi? -  pillantott fel a poharáról Morgó Mjölnirt. -  
Amikor idáig jutottál a „filozófiáddal”, egyszerűen leléptél?

-  Volt még más is. Annyit írtam, hogy lassan kezdtem 
már elfelejteni beszélni. Azaz inkább már csak írás közben 
voltam képes gondolkodni, beszéd közben nem annyira. 
Legalábbis képtelen voltam megfogalmazni a gondolatai
mat. Végül pedig: nem vagyok én képzett zsurnaliszta -  csu
pán egy személy, aki egy ideig újságírással foglalkozott. Arra 
talán jó példa, hogy ezt így is lehet csinálni, például hogy 
a szépirodalom irányából közelítettem az újságíráshoz... 
De hát, teringettét, egy idő után azt vettem észre, hogy 
egyszerűen kezdem „kiírni a betűimet” cikkezés közben, s 
a versekre, az elbeszélésekre már nem igazán jut belőlük... 
Bár nemsokára a szépirodalomról szintén lemondtam... De 
hagyjuk ezt... Meséld el inkább, te hogyan lettél bunyós? Az 
enyémnél bizonyára érdekfeszítőbb történet.

** *

Ahogy lehunyom a szemem, látom, amint egy alak alig 
néhány méternyire tőlem hirtelen kristálytisztán megvilá
gosodva egy méretes követ vág az arcom közepébe, majd 
ugyanolyan hirtelen el is tűnik. Hogyan dobjam vissza ke
nyérrel? Hol vagyok? Balra elkanyarodva vánszorogtam ide 
lefelé a kígyózó ösvényen. Egy kölyökmacskát próbáltam 
megsimogatni, de ahogy lehajoltam hozzá, a tenyerembe



mélyesztette apró, tűhegyes fogait, a mutató- és a hüvelyk
ujjam között. Bárhogyan is próbálom szétfeszíteni az áll
kapcsát, ő egyre jobban a kezembe mar; a végén kénytelen 
vagyok szétroppantani a koponyáját, csak szabaduljak már 
végre valahogy. Miféle elátkozott hely ez, miféle Istentől 
elhagyatott idő? Miféle iszonyatos álom? Bárcsak az lenne 
biztosan. De ez még nem lehet az igazi, mert érzem, ahogy 
elmerülök, ahogy újra elalszom.

6 .

Álmodó Arimán afolyónál megpihen 

Alkonyodik a hatodik napon.
A folyópart galériaerdejében elrejtőzve, alábukva egy törté
net megírásának kábulatába, meglocsolgatva azt a koszorú
ba fonódó fekete hegyek déli lankáin érlelt szőlőszemekből 
préselt mennyei cseppekkel -  ezen élményem piciny 
szeletkéjét osztom meg most Véletek nyárbúcsúztató/ősz
köszöntő gyanánt, azután pedig folytatódjék a megkezdett, 
majd egy kis időre megszakított sétánk az Úton.

Csárda. Lenn a Folyónál. Amely most tán valóban 
szőke -  ahogyan azt a költő is megénekelte volt -, s nem 
sötétszürkén hömpölyög tova, mint az elmúlt héten egy
folytában. Várom a vacsorámat -  a rántott harcsaszeletet 
- , lassan kortyolgatom a barackpálinkát, nézem, ahogy a 
szemközti nyárfaerdő óriásainak csúcsáról is apránként 
eltűnik az arany ragyogás. Búcsúzkodom.

Lassan felenged az a testi feszültség is, mely az elillant 
lelki lüktetés helyébe érkezett az utóbbi napokban. Brúnó 
ugat, mesét susog a szél a jegenyék lombja közé, s a felhőket 
is csak szólítanom kellett, az én szépséges bárányfelhőimet.



Megérkeztek. Szeretnek. Még mindig. Álmodj tovább, 
kicsi lány... (Sebtiben papírra vetve, a Folyónál, a vacso
rára várakozva, kora ősszel, szeptember 11-én, éhesen, 
megnyugodva.)

-  Az milyen könyv?
-  Krimi.
-  És mit csinálsz vele? -  Mintha csak a mesebeli bakter- 

ház aprócska csibészét látnám, ahogy a kis fickó mellettem 
a kavicsot rugdossa, miközben a folyót bámuljuk mindket
ten. Az őszi galériaerdő lenyűgöző, a már tarkállani kezdő 
levelek között langyos táncot lejt a szellőcske, a ragyogó 
égen néhány aranyos szegélyű, cifra bárányfelhő utazik.

-  Olvasom -  válaszolok. Az üdülőtelep gondnokának 
fia. Azt már persze meg nem merném kérdezni, „te vajon 
szoktál-é olvasni?” m ert nagyjából sejtem, mit felelne, 
és nem igazán szeretem azt hallani. Besétálunk a csárda 
kerthelyiségébe, és én megrendelem a harcsát, a barack- 
pálinkát és a vizet.

-  Az iskola jól megy? Hányadikos vagy?
-  Jól! Másodikos. Megbuktam.
-  Ejnye... És milyen tárgyakból?
-  Hát a... Nem emlékszem már... -  feleli, utóbb kiderül, 

a tanítónéni nevére sem emlékszik. De a lecke az első, 
amikor az iskolából hazaér. Egy pici ház az övéké, ha kiönt 
a folyó, homokzsákokat raknak a padlóra. Arra már nem 
tud válaszolni, mit csinálnak, ha nagyon kiönt... Kérdezi, 
én hol mosok lábat esténként. Leesik az álla, amikor hall
ja, hogy fürdőszoba is tartozik a nyaralóhoz, ahol most 
megszálltam. Látszik, hogy egy fürdőkád a vágyainak 
netovábbja. „A nép egyszerű gyermeke”, ahogy mondják, 
a maga módján boldog itt a rengetegben.



-  És az ott micsoda?
-  Füzet. Hogy mire kell? Könyvet írok bele. Te is benne 

leszel.

7.

Gn-gny-gnnnnűű-ááá-ú-űűű-ijj-ééá-grnnűű-óó-éiáúú- 
eeennn, öhh!...

-  Maaambudza! -  Ahol az imént még minden apró 
hullámfodor híján nyugodott az óriásrengetegen át ka
nyargó folyócska árnyas tükre, onnan most egy iszappal 
borított, robusztus fenevad csapódott ki hirtelen. Torkát 
veszett hörgés hagyta el, miközben az őrszemre rontott, s 
egyetlen végzetes mozdulattal feltépte az ütőerét, hogy az 
egy hang nélkül, menten összecsuklott. Az egy pillanattal 
azelőtt még békésen heverésző horda egyedei moccanni 
sem tudtak a rémülettől és meglepetéstől; csupán akkor 
kezdtek páni menekülésbe, amikor a monstrum a még 
mindig félig felvő helyzetbe dermedt vezér mellkasára 
ugrott, és a sarkával szilánkokra zúzta annak bordáit. A 
szertespriccelő árnyalakok közül egyet még sikerült tarkón 
hajítania egy jókora kővel, majd futtában hátulról elmar
kolta az egyik, társaitól kissé lemaradó nőstény sörényét, 
accal egy fatörzsnek szorította, és ezután már nem sokat 
törődött a többi menekülővel.

Mindössze néhány vad lökés, nem tartott sokáig az 
egész művelet. Nemigen volt neki dolga asszonyállattal, 
mióta saját falkájának távoli sziklahasadékát elhagyta. 
Most elengedte a kétségbeesetten reszkető nőstényt, 
hagyta, hogy az övéi után iramodjék. Minden rendben 
van most már: a magját magában hordja...



Rúterdő Farka még egy rövid ideig ott helyben szuszo
gott elégedetten, majd visszafordult a horda által sebtiben 
elhagyott táborhely irányába, hogy végre a vadul korgó, 
feneketlen gyomrával is foglalkozzék.

***

-  Látod, Kacsától is kaptam egy palack gyomorkeserűt 
ajándékba, Jelizaveta is egy liter erőspaprikás ízesítésű 
vodkával állított be ma délelőtt... Tőled mit kapok a sikeres 
diplomavédésem alkalmából?... -  Álmodó Arimán lustán 
terpeszkedett el a priccsen, épp csak az imént tért némileg 
magához a jóízű délutáni álomból. Lola tündér az erkély
ablaknál dohányzott. Elbúcsúzni jött ő is, akár a többiek 
még délelőtt, s most zavarában az előbbi követelőzéstől a 
szemét meresztgette.

-  Hát, én... majd... még... -  habogott szerencsétlenül. 
-  Én még nem is...

-  Na, nyugi!... Szeszből összegyűlt már így is több, mint 
elég. Egészen mást várok én tőled búcsúajándékképp, 
amivel szépen lezárhatnánk ezt a néhány közösen végig- 
küzdött, eseménydús évet. Bezárod az ajtót? -  dörgölte ki 
Álmodó Arimán a csipát a szeméből.

-  Na jól van, nem bánom -  adta be a derekát Lolácska, 
és engedelmesen megforgatta a kulcsot a zárban. -  De 
akkor adj egy trikót a sajátjaid közül, mert a múltkor is 
összegecizted az enyémet, aztán mehettem úgy hazáig 
fényes nappal, csigafoltosan -  röhögött a csaj és Álmodó 
Arimán gatyájába csúsztatta a kezét.

** *



A kissé már megkopott szerkesztőségi irodában lassanként 
elült a cannabis illata, illetve feloldódott a sűrű dohány
füstben és az olcsó sör savanykás cefreszagában. A furcsa 
belső égés, ez a szellemi tűz kivetítődött a helység falaira és 
bútoraira is, csendben parázslott az univerzum, az akkor 
és most egybemosódott, egyszersmind minden eonokkal 
ezelőtti és eonokkal ezutáni színezetűnek tűnt, csupán a 
pillanat egzisztált, örök egyidejűség, aprócska pont a nem 
létező időben. Pont. Minden más a kétirányú „valaha” 
homályába húzódott vissza óvatosan, majd lassanként 
elenyészett ez a linearitás is, a pont egy elképzelhetetlen 
gömb középpontjává vált, melynek e piciny köldöke m in
denütt jelen volt, a kerülete pedig sehol.

Mi ez? Kékesfehér tarka őskacsatojás, mely ujjong kör
körös magányában. Álmodó Arimán álmodozva bámulta a 
képernyőt. Nem félt a lapzártától. Mihelyt megtudta, hogy 
be kell majd számolnia a hangversenyről a lap hasábjain, 
azonnal megírta még otthon a cikk háromnegyedét előre. 
Ezt játszotta már jó ideje. A dolgok javarészt úgyis mindig 
ugyanúgy zajlanak le. Aztán, hogy már megvan ez a csont
váz, sőt rajta a hús is, utána már elég hozzá egy órácska, 
hogy az ember elvégezze az utolsó simításokat a felszínen, 
felvigye a bőrszövetet, az egészet megfűszerezze -  ez Ál
modó Arimán esetére igencsak találó kifejezés - , úgymond 
megadja neki a kellő zamatot, és annyi. Néhány korsó sör, 
és már kész is az egész. Lehet küldeni a szerkesztőnek.

Álmodó Arimán nem volt szakértője a kamarazenének, 
de szó nélkül vállalta a feladatot -  mint bármilyen másikat 
is vállalt volna elég elolvasni két-három professzionális 
zenekritikát, aztán különösebb hozzáértés híján is jó esély- 
lyel lehet kamuzni tremolókról meg pizzicatokról abban az



esetben, ha nagy valószínűséggel nem volt jelen a közönség 
soraiban olyan komolyabb szakértő, aki majd el is fogja 
olvasni a cikket. De megfelelő ösztönnel és humorral talán 
kiküszöbölhető még ez a piciny esély is a lebukásra.

A csellós lányka finom vibratóit figyelvén kettős lúdbőr- 
zés fogott el: testi és lelki egyidőben. A riporter a mennyei 
muzsika és látvány hatására elfantáziálgat, majd' elolvad a 
zsöllye mélyén. Vivaldi: Négy évszak. (Tavasz.)

Álmodó Arimán az orrát vakargatva még egyszer átfu
totta a beszámolót, mielőtt továbbküldte volna. Nagyon 
belefeledkezett, a cigaretta érintetlenül elham vadt a 
hamutartóban. Időnként felröhögött. Általában élvezte 
újraolvasni a saját írásait. (Baj ez? Egománia? Mittudomén. 
Leszarom. Másrészt sosem vagyok teljesen elégedett azzal, 
amit leírtam, a megjelenés után sem. Ez csak kellőképpen 
ellensúlyozza az előbbit?... Fontos ez az élvezet. Addig nem 
fásultam bele, amíg ezt érzem.)

Egy ideje óvakodott a kritikus hozzáállástól a beszámo
lóiban, attól, hogy túlságosan bíráló hangnemben szóljon 
bármiről. Azelőtt sem számításból, viszont gyakran csak 
szeszélyből indított egy-egy kritikát, ami ugyanolyan ke
véssé korrekt. Mivel az objektivitás csupán álom, a szerző 
hangulatára számtalan külső és belső tényező hat fogal
mazás közben, Álmodó Arimán úgy gondolta, a kritika 
műfaja, mint olyan, teljesen mellőzendő, mivel így vagy 
úgy, de befolyásolni fogja az olvasót. Kellő stílusérzékkel 
és ízesen be kell számolni a látottakról és hallottakról, ily 
módon ráhangolni az olvasót a témára, aztán hagyni, hogy 
formáljon véleményt önmagától.

De ez sem olyan egyszerű... mert kinek is van manapság 
saját, önálló véleménye? Álmodó Arimán átpasszolta



a cikket, rágyújtott, és csak ekkor lett figyelmes, hogy 
Tommy már egy jó ideje ott kucorog mellette némán. 
Totálisan megfeledkezett róla az utóbbi egy órában. 
Széles vigyorral a pofáján ham arosan befutott Dé is, 
tömtek még egy pipát, kiitták a maradék sört, aztán a 
vége persze megint csak az lett, ami általában: Álmodó 
Arimán folyamatosan csapdosta le a zenét és a világítást, 
hogy induljanak már a búsba, Dé csapdosta fel, nyerítve 
nevetett, közben a pöttömnyi Tommy egész idő alatt a 
nyitott ajtó kilincsébe csimpaszkodva lógot és visított. 
A tekintete m indhárm uknak égővörösen világított. A 
szemközti irodából az idős -  már nyugdíjas, de még igen 
aktív -  Szoszacsik bácsi oda se m ert nézni.

***

-  Van abban egyáltalán valami rendszer, ahogyan a regé
nyedet papírra veted? -  kérdezte az angyal.

-  Hát, valahogy úgy bánok ezekkel az apró mozaikda
rabkákkal, mint ahogyan a kicsit őrült festő a színekkel 
és a formákkal -  felelte a krónikás, miközben jó nagyot 
slukkolt a cigarettájából. -  A sebész szikéje nem éppen 
az én műszerem.

***

Álmodó Arimán csak forgott, közben időnként nyöször
gőit is. A lópokrócot a Magas Égnek látta, amit gyűlölt és 
imádott egyszerre. Erősen verejtékezett, ahogy peregtek 
a képek. Hirtelen vadul megrázkódott, majd az órájára 
bámult. 0:03. Rájött, hogy a nappali gúnyáját viseli. Kín
keservesen levetkőzött, a trikóját már a padlón térdelve 
hámozta le magáról. Valahogy visszamászott az ágyra. Mi



vei előzőleg valami furcsát érzett a talpa alatt, lepillantott 
a padlóra, s a szobába gyéren beszűrődő fénynél is látta, 
hogy ott fekszik a nyitott Biblia; az imént véletlenül rálé
pett. Óvatosan visszahelyezte az asztalra, közben erősen 
borzongott. Tudta, hogy van még valaki rajta kívül a sötét 
helységben. Halk sóhaj, nyöszörgés hallatszott az összekó- 
colódott dimenziók mélyéről. Álmodó Arimán csendben 
fohászkodott, majd ismét erőteljesen megrázkódott. Ad
digra minden elcsitult és újra „ismerőssé’’ vált. Kinyitotta 
szemét és megint az órára pillantott. 0.04.

De ez még nem lehetett az igazi, mert érezte, hogy 
elmerül, hogy újra elalszik.

8 .

A psziché szapora zongorajátékára mozdul minden, m ö
götte a szervek kórusa morajlik szüntelen. Molto, molto 
vivace! Andante, allegro, presto, prego, prego! Izzik a le
vegő körülöttem, gépek dübörögnek, harangok, tücskök, 
madarak üvöltik a fülembe: rohanj vagy dögölj meg! Elru
gaszkodó sündisznó a vízfolt a betonon, szemem sarkában 
elvibrálnak az asztalok, a szekrények, semmi sem élő, de 
minden egyre csak tolakszik sebes mozgásban, hol az a 
szilárd pont, bölcs, hol az a szilárd pont? Delete, delete, 
delete... a múlt a sarkamban lihegve olyan sebesen törlődik 
ki mögöttem, hogy vágtatás közben a hátrább eső talpam 
folyton a semmit érinti, a következő filmet, a következő 
könyvet, a következő nőt, a következő italt, a következő 
slukkot, a következő szúrást, a következőt, a következőt, 
a következőt -  a következő Istent AKAROM! Az itt és 
most oly parányi, elveszik a talpam alatt. Éjjelente a se



besen tovaszáguldó ágyhoz kötözöm a testemet, mert hol 
lennék már virradatra? Elvesznék az összezáródó éjfehér 
semmiben, míg az ágyam már rég tovatűnne valamelyik 
nem létező jövő számtalan fényes bugyrainak egyikében. 
Álmodó Arimán, hol lelhetsz hát akár csak egy percnyi 
megnyugvást?...

Ó, ez az alkonypillantású leányka. Most épp félannyi idős 
lehet, mint én... vajon mit mondhat itt a számmisztika? 
Én harminckettő. Múltam. Három szó és egy oda-vissza 
pillantás már ismeretség, ugye?... Hát persze! Sőt már 
ismer is egy ideje, látásból... meg az írásaimból, szereti 
őket olvasni... Szegény Drágám... Szelíden hozzá lépnék, 
megfognám a könyökét, óvatosan, homlokom a vállán, 
homloka a vállamon... Én vagy... Te vagyok, suttognám a 
fülébe alig hallhatóan, s ekkor fokozatosan felgyorsulva 
forogni kezdenénk egy közös tengely körül, alábuknánk, 
fittyet hánynánk ennek a horizontális futószalagnak, 
elsüllyednénk együtt, nagy komolyan egymás szemébe 
nézve az örvényben.

Talán ott vet majd ki magából, a folyónak olyan szaka
szán, ahol elcsendesült már az áradat.

*  * *

Gondolok rád, míg továbblapozok a könyvben, gondolok 
rád... gondolok rád, amíg kiballagok az erkélyre, gondo
lok rád, amíg végigszívom a cigarettát, gondolok rád... 
gondolok rád, amíg visszajövök az erkélyről és leülök az 
asztalhoz, amíg megeszem a vacsorámat, gondolok rád... 
gondolok rád, amíg a csaphoz megyek, amíg megiszom a 
pohár vizet, gondolok rád... gondolok rád, amíg újra vé
gigfekszem az ágyamon, gondolok rád, amíg végighúzom a



tenyeremet a homlokomon, gondolok rád, amíg becsukom 
a füzetet, amibe írok. Gondolok rád, amíg elalszom. 

Gondolok rád...
Gondolok rád, amíg gondolok rám.

***

Amíg végigfutok a szótlanul álmodó utcákon egészen a 
szántóföldekig és vissza, amíg magamra folyatom a tün
dérforró, majd csillaghűvös vizet a zuhanyzóban, amíg 
kitöltőm a három deci gyümölcslét.

Amíg a lehunyt szemű tegnap elsőket moccan.

***

Hat vadkacsa -  tőlem balfelé és keletnek -  együtt úszik 
tova az égen, míg a hetedik, az előbbieknél jóval kisebb 
termetű, előre, délnek, majd jobbra, napnyugatnak (tá- 
madatnak) száll.

Reggelente, napilap helyett, jeleket olvasok az égről 
odalent a csatornánál.

** *

Tessék, íme, itt van az irodalom! Végig nem a lányra gon
doltam, hanem arra, hogyan fogok majd róla írni a köny
vemben. ***

-  Mzemze, mzemze, mzemze... -  fájdalmasan vágyakozó 
sóhajtásként töltötte be az odabent tágas barlanggá ki
szélesedő sziklahasadékot a falka száz meg száz kebléből 
felszakadó mély hang. Szinte tökéletes sötétség uralkodott 
itt, Rúterdő Farkát csupán a nyirkos hő emlékeztette, hogy 
nem a sehol szigetén fekszik mélységesen mély álomban,



hanem a falka rejtekén áldoz a Hívásnak a többiekkel. Mint 
az imént megtudta, ő a kiválasztott, hogy e hívásnak eleget 
tegyen. Ezt kívánja a falka érdeke.

A mzemze kő, a mzemze kristály. Abban az irányban 
kell elindulnia, ahol a nagy fény elalszik estelente, ahol az 
ürdöngök laknak és a falka ősének szelleme. Ezzel a nagy 
vízzel átellenben éppen, valahol, sok-sok napi baktatásra 
innen, van egy másik nagy víz, annak a partján fészkel 
egy vénségesen vén asszonyállat, annak a segítségét kell 
kérnie, hogy a mzemze követ meglelhesse, s ezáltal újra 
a helyére billenjen a tengely: fény legyen a fény és sötét a 
sötét. így tudja a falka szelleme.

Rúterdő Farkának pálmalevél volt a pólyája, pálmale
vélben vitték neki a lárvákat elválasztott korában az asszo
nyok, s még az ülepét is pálmalevéllel törölte ki a szüléje, 
ha elfostosodott. Ezúttal is egy ilyen pálmalevél erezetén 
mutogatta el neki az Öreg a nyíláson beszűrődő gyenge 
fényben, hogy melyik irányban kell haladnia, ha célhoz 
szeretne érni. Nem mintha ez különösebb jelentőséggel 
bírt volna, hiszen Rúterdő Farka koponyájában különös 
kompasz mutatta mindig a helyes útirányt, épp olyan m ó
don volt képes tájékozódni, mint az ugupu galambocska, 
szaglása meg, akár a borzé, s szénfekete éjjeleken úgy 
surrant a fák között, mint a denevér.

Ölt már puszta kézzel vadtulkot, cápát kint a mély 
vízben, falt fel egy ültő helyében egész anyatapírt, hágott 
meg a vadonban zsiráfot, orrszarvút, nősténygorillát és 
griffmadarat.

Keresve sem lehetett volna találni megfelelőbb fiatal 
hímet, aki a hosszú út viszontagságait sikeresebben kiáll
hatná. ***



Csízott bíívaa, egörkh, egg, egg, egörkhrgl! Csízott egörkh 
gregbreble, aa mambudza, aa mambudza! Maa uggh, maa 
aa mambudza! Csízott egörkh aa!

* * *

A falka öreg hímjei már jó ideje szinte egyáltalán nem 
hagyták el a hasadékot, csaknem teljesen vakon lézengtek 
odabenn, mint az ászkák a kövek alatt, az élelmezés kizáró
lag az asszonyok feladata volt, ők gyűjtöttek tekergő lárvát, 
zamatos bíbictojást, üde gyökereket, olajos magvakat, 
illatos gombát a fák dús aljnövényzete között, kapartak 
ki vaksi pocokfiakat, gyöngybabnyi hangyatojást, élesen 
sikító ásóbékát a porhanyós talajból. Üjabban már a fiatal 
hímek sem igen mozdultak ki a fészekből, de Rúterdő 
Farka kivételnek számított. Őt még veszettül hajtotta a 
kíváncsiság, amely ma már annyira kevéssé volt jellemző 
a fajra. Gyakran hosszú napokra elkóborolt a környező 
vadon buja vegetációjában. Egyébként is olyan szemtelenül 
eleven volt minden szempontból, hogy amikor serdülni 
kezdett, nemzőjének többször úgy kellett őt elvernie az 
anyja közeléből. Egyfolytában tüzelte őt a kalandvágy, a 
túlfűtött férfiúi erő -  no meg a gyilkos düh úgyszólván 
minden iránt, ami mozog. Talán mindezek együttesen te
relték őt afelé, hogy végül majd kiválasztottá váljék e nem 
mindennapi feladatra.

Ezúttal is, alighogy egy kicsit eltávolodott a hasadéktól, 
vidáman prüszkölve rárontott mindenre, s nem csupán a 
vadállatokra, hanem a fákra, a kövekre és a bokrokra is, 
mintha csak le akarná rombolni, fel akarná falni széles e 
világot, hogy azután majd önmagából újrateremtse. Telje
sen egyre ment számára, hogy éppen egy ordas állkapcsát



roppantja e ketté könnyedén, avagy egy bütykös tölgyóriást 
átkarolván annak valamely odújában csillapítja egyre ágas
kodó férfiasságának szűnni nem akaró éhségét -  különös 
ihletettséggel váltogatta a teremtés és pusztítás látszólag 
ellentétes aktusát.

Aztán egy idő után mégis halálosan kimerültén rogyott 
össze egy csermely mellett, utolsó erejével még beleszür- 
csölvén az iszapos vízbe.

***

Orromat csiklandó Otszó, vágtázó viharfelhő, te! Lezárva 
már a zsilipek mind, lezárva tán mindörökre. De micsoda 
áradat lészen, ha szilaj kedvem mégis átszakítja a gátat! A 
zsilip mellett. Persze. Csakis.

* **

...a hús kis függönye a vágynak fekhelyén...

***

-  Szeretet. Ki merem még mondani a szót, nem csépelték 
el, nem igaz! Mert -  mint bármely más szó esetében is
-  minden csak azon múlik, ki mondja, hogyan mondja, 
hogyan érzi, hogyan gondolja... A „szerelem” szót is ki
mondom, ezzel viszont már kevésbé dobálózom, egyrészt 
m ert számomra -  akárcsak a gyűlölet esetében -  nem 
igazán megragadható a fogalom maga, másrészt pedig, 
azok alapján, amiket mégis sikerült róla kiderítenem, nem 
igazán szeretem őt: a szerelemben olyan sok az önzés, én a 
könyvekbe, főképp a saját csodálatos könyvtáramba vagyok 
szerelmes, én nem akarok többé már emberekbe szerelmes 
lenni -  hadarta Álmodó Arimán egy szuszra. Dína a cuccait



szedegette össze célzatos lassúsággal az apró szobácskábán, 
közben igencsak bosszús arcot vágott. Álmodó Arimán 
folytatta: -  Gondoltam, jó, ha ezt tudod. Szeretlek. Itt és 
most. És majd a távolból is... a magam módján. És menj 
csak el nyugodtan, és szeress te is, a távolból is, a magad 
módján, és szeress másokat is, ahogyan én is teszem.

-  Te a „szabadságodat” félted -  vetette oda gúnyosan 
Dína.

-  Nem féltem -  mondott ellent Álmodó Arimán. -  Az 
megvan, és egészen biztosan nem veheti már el tőlem senki 
sem. Amitől én igazából tartok, az az, hogy egy napon 
majd teljesen egyedül fogok maradni, mivel nem vagyok 
hajlandó résztvenni ebben a Nagy Közös Színdarabban. -  
A szavak csonttá fagyott madarakként koppantak a hideg 
reggeli padlón, és Álmodó Arimán cseppet sem volt biztos 
benne, hogy van-e értelme az egész beszélgetésnek, hiszen 
ez a film már annyiszor lepergett ugyanebben a dermesztő 
szobában... és a többiben. Dína egyre morcossabban kap
kodta magára a gönceit, látszott, hogy legszívesebben már 
mérföldekre lenne innét. Pedig Álmodó Arimán igazán 
kedves volt hozzá ébredéskor. Csak hát utána éppenséggel 
egy szóval sem marasztalta. Ahogyan a többieket sem. S bár 
a szavak puha átka nélkül is épp eléggé jeges volt a levegő, 
Álmodó Arimán azért mégis folytatta a gondolatmenetet, 
nem is annyira a nőnek, mint inkább saját magának meg
fogalmazván, mit is érez ezekben a pillanatokban.

-  „Hatalmas szeretetéhségem van. Ám nem az a legkín- 
zóbb fájdalmam, hogy nem kapok belőle eleget, hanem az, 
hogy nem engedik, hogy adjak...” Miféle elbaszott állapot
ban lehettem, amikor ezek a gondolatok megfogalmazódtak 
bennem? Pedig erősen foglalkoztathattak, hiszen papírra



vetettem őket, s még ki is emeltem a számtalan jegyzet kö
zött. Nagy kár volt. Már csak a papírért is. Mert jól tudom, 
miféle állapotban voltam. Az önző, a kisajátító szerelem 
állapotában. Amikor úgy éreztem, én „önzetlenül” vagyok 
szerelmes, ezért nyílt lapokkal játszom, és nem tudom és 
nincs is kedvem színlelni a kemény fickót, aki nem mondja 
ki, mit érez, igenis fennen akartam hirdetni az érzelmeimet 
és kerestem a társat, aki ezt megérti és nem él vissza vele. 
De ez járhatatlan út, és az érzelmek természetesen önzőek. 
És persze mindig egyedül maradtam. Mindazonáltal ma 
sem szeretném elrejteni az érzelmeimet. A lelkemet. Mert 
falak mögött mi értelme lehet az életnek? De megtanultam 
másként érezni. Társra ugyan nem találtam, de társakra 
igen. Barátokra, Testvérekre... S ezért nem maradok soha 
teljesen egyedül!... Persze nem vagyok annyira naiv, hogy 
ne tudnám: ha nem vagyok óvatos, és mégis újra becser
kész engem is a szerelem, akkor nincs mit tenni, hiába a 
„filozófia”... De akkor is... nekem a nők soha nem az otthont 
jelentették, hanem egy-egy folyami kikötőt. Ahová jó időn
ként visszatérni. De egy életre ottragadni?... Az egyre több 
rám telepedő kagyló a mélybe húzna, elsüllyesztene... Ebből 
nem kérek. Ez vagyok... hát, ez vagyok... ilyen...

-  Te mindig csak mellébeszélsz -  szólalt meg néhány 
perc csend után Dína, de azért a padlóra ejtette a táskáját, 
és az ágy szélére kuporodott. Persze arra azért vigyázott, 
nehogy Álmodó Arimán lábához érjen.

***

Kicsi Vándorom, folyton úton vagy. Én is. Igaz, csak a tao 
macskakövein...

***



Mi ez a könny, mi ez a keserv, Álmodó Arimán? Belefolyni, 
beleszűnni a paplan hullámai közé, beleszüntetni, belefo
lyatni minden könnyet a patyolat puha és sötét nemlétbe, 
amíg még lehet.

9.

-  Egyszerűen csak önző vagy, ezért nem engedsz m a
gadhoz közelebb senkit, s ezért nem tart sokáig egyetlen 
kapcsolatod sem. Felületesen sok emberrel érintkezel, de 
képtelen vagy egyetlent igazán szeretni. Ehhez a verzióhoz 
mit szólsz? -  szegezte szomorú mosollyal az ajkán Álmodó 
Arimánnak a kérdést Dína.

-  Halovány fogalmam sincs, ebből a szempontból 
„megjavulhat”-e az ember önerőből, vagy mindez teljesen 
alkati kérdés, mint például a szeme színe... -  gondolkodott 
el Álmodó Arimán. -  Mindenesetre, bármennyire is sze
retném az ellenkezőjét hinni, a legnagyobb sajnálatomra 
mégsem tudom száz százalékra azt állítani, hogy nincs 
igazad. Mindazonáltal erősen küzdők, hogy a lehető leg
nagyobb mértékben megszabaduljak az egoizmusomtól. 
Vagy legalább jó irányba tereljem.

-  Duma... -  morogta Dína, miközben rágyújtott. Álmo
dó Arimán is a doboz felé nyújtózkodott a meleg paplan 
alól, de mivel képtelen volt elérni, amaz meg mintha nem 
vette volna észre az igyekezetét, nagy nyögések közepet
te, kelletlenül kikászálódott az ágyból, meggyújtott egy 
cigarettát, s ha már ott volt, töltött magának egy kupica 
pálinkát is. Dinára nézett kérdőn felvont szemöldökkel, 
de mivel az nemet intett, Álmodó Arimán visszacsavarta 
a kupakot az üvegre.



-  Na figyelj, én nem akarok itt neked semmit bizony
gatni, nem kenyerem a kimagyarázkodás, egyszerűen 
csak elmondom, mi a tényállás, hidegen hagy, elhiszed-e 
vagy sem...

-  Éppen erről beszélek -  csattant fel a lány -, téged 
cseppet sem érdekel, én mit gondolok, mit érzek!...

Álmodó Arimán egyetlen hajtásra kiitta a gyümölcspár
latot, megborzongott, mélyet slukkolt a cigarettájából, töltött 
még egy pohárkával, majd a palackot a szekrény tetejére 
helyezte, mintegy elrejtve önmaga elől a méregerős italt.

-  Kérsz egy kávét? -  kérdezte békítőleg, ám Dína most 
is csak a fejét rázta. -  Elmesélem neked, hogyan működtek, 
illetve nem működtek a kapcsolataim az utóbbi években. 
Lassan az ablakhoz sétált és sarkig kitárta. A szoba áporo- 
dott légterére bizony nagyon ráfért m ár a frissítés. Jólesett 
beszívni a kora reggeli friss, csípősen hűs levegőt, mely 
az udvart díszítő fügebokor és hárs felől üdén áramlott 
feléje, ezért ott maradt a falnak támasztva hátát. -  Még jó 
régen festettem magamnak egy „ideális” nőalakot, aztán 
ha találtam valakit, aki csak nagyjából is megfelelt ennek 
az ábrándformának, arra ráöntöttem az egész elképzelt, 
illuzórikus miskulanciát, annak minden elképzelt külső 
és belső ideális tulajdonságával, majd elkezdtem lángolva 
szeretni. Ha viszontszeretett, még jobban kezdtem lángol
ni. Ez csupán az első buktató ezen az úton, de erről már 
beszéltem. Ezután következett az, ha a kapcsolat túlélte 
a kezdeti időket, hogy kezdtem megismerni, milyen is a 
nő valójában. Mert totális vakságra ugyanis még én sem 
vagyok képes... Fiatalabb koromban ilyenkor általában 
gyorsan leléptem... -  Fiatalabb korában Álmodó Arimán 
valójában ennél sokkal kacifántosabb dolgokat is művelt



„ilyenkor”; Lőtte nevezetű „örök szerelmével” számtalan 
gonoszságot, valóságos lelki sorozatgyilkosságot hajtottak 
végre mindkét nem képviselőin, csak minderre ma már 
ő maga sem szívesen gondolt vissza. -  A későbbiekben 
aztán mind inkább igyekeztem megváltozni, nem ábrán- 
dultam ki olyan egykettőre a partneremből, egy idő után 
elfogadtam olyannak, amilyen, és megpróbáltam továbbra 
is szeretni... Hanem, s most jön az egészben a „csavar”, 
ilyenkor kivétel nélkül mindig az történt, hogy a nő ábrán- 
dult ki belőlem és otthagyott... Különös, nem?... Szóval ne 
nagyon papolj itt nekem szeretetről és szerelemről, mert 
mindig azok a nők imádtak engem rajongva, akikkel a 
legszemetebb voltam, akiket porig aláztam...

-  Nagyon úgy tűnik -  vágott a szavába Dína hirtelen 
-, hogy te eddig csupán két nőtípussal találkoztál: a „ra
jongóval” és a „királykisasszonnyal”...

-  Lehet... -  válaszolta Álmodó Arimán eltűnődve. -  Fel
téve, ha léteznek egyáltalán típusok, amiben én nem igazán 
hiszek. Szerintem minden sokkal inkább az adott helyzeten 
múlik. Te persze egy harmadik típust képviselsz... -  tette 
hozzá gunyorosan, félig-meddig kérdő hangsúllyal.

-  Lehet... -  utánozta Dína Álmodó Arimán hanglejtését. 
Egy időre csend ereszkedett le közéjük, csupán az udvarról 
szűrődtek be halvány zajok az ablakon át. Álmodó Arimán 
az asztalhoz sétált és egy újabb cigarettát tett a szipkájába. 
Kis tétovázás után a palackot is újra leemelte a szekrény 
tetejéről.

-  Egész biztosan nem iszol meg egy pohárkával? -  Dína 
most sem kért. Ő, aki kizárólag csak az ízük miatt szerette 
az alkoholos italokat is, ritkán ivott ilyen korán reggel. 
Pláne pálinkát...



-  Aztán, hogy még ennél is bonyolultabbak legyenek a 
nőügyeim -  Álmodó Arimán maga is meglepődött, hogy 
szinte képtelen abbahagyni a téma boncolgatását -, már jó 
hosszú ideje azt terjesztik rólam, hogy „imádom elszedni 
más nőjét”. Valami igazság rejlik emögött, az kétségtelen, 
de azt azért tudni kell rólam, hogy én mindig csakis 
azokkal a nőkkel bújtam ágyba, akik maguk is igencsak 
hajlandónak mutatkoztak erre. Tudniillik, magam úgy
szólván soha nem kezdeményezek... Onnan eredhet ez 
az egész félreértés, hogy nem igazán foglalkozom azzal a 
kérdéssel, ki kinek a nője, mivel egyszerűen nem hiszek 
az ilyesféle birtoklási viszonyban. Ami azt illeti, egyáltalán 
nem hiszek semmiféle birtoklásban. Fogalmazhatunk úgy 
is, hogy virágról virágra röpdösök, nem nézem, kinek a 
kertjében vagyok épp, kinek a kerítése veszi körül a növé
nyeket, s ha majd egyszer egy szép napon egyetlen bibén 
huzamosabb ideig megtelepszem, ez nem azért történik 
majd, mert úgy fogom érezni, hogy „ő az enyém”, inkább 
valami olyasmit fog jelenteni, hogy kölcsönösen kiegészít
jük egymást, vagy valami hasonló. Mert immár azt a nőt 
keresem egyre, akivel biztosan egymásra van szükségünk. 
De majd abban az esetben is bármikor szállhat a virágpor 
erre, röppenhet a méhecske amarra.

-  És nem félsz, hogy a végén majd egyedül maradsz?... 
-  kérdezte a nő, miközben lepöccintette a hamut a ciga
rettájáról.

-  De... igen... időnként félek, mondtam már... -  Ál
modó Arim án visszadőlt az ágyra. -  Nézd, bár nem 
vagyok egészen meggyőződve a házasság intézményének 
létjogosultságáról, nem is ellenzem teljes mértékben. Azt 
viszont látom, hogy mindazok, akik, talán restségből, talán



más okból, nem házasodtak meg „időben”, ahogyan ezt a 
társadalom elvárta volna tőlük, azok később megteszik 
félelemből, mert mi lesz, ha vén korukra egyedül m arad
nak, társ és gyerekek nélkül?... Általában végül mindig ez 
a két dolog befolyásolja minden tettükben az embereket: 
a lustaság és a félelem... Hacsak nem egy harmadik, mely 
szerintem a legrosszabb m ind közül -  ez pedig a megszo
kás... Nos, én ebben nem szeretnék résztvenni.

* * *

Anyáék ismerősének a fia régebben felakasztotta magát, 
és meséltek róla mindent a faluban, hogy sátánista szekta, 
meg hogy megpróbálta megfojtani az anyját, meg ilyenek, 
de tán nem is kell ehhez sok minden, csak az ember egy kis 
időre hagyja abba az önáltatást, ha nem lát tovább a sűrű 
anyagnál maga körül, akkor neki annyi, Zsuzsika, ugye 
ebben a pillanatban is gondolsz rám, nagyon fontos, hogy 
így legyen, hogy elfogyjon végre ez az oldal a füzetben.

* * *

Csendesen csobogó csermely. Duzzadsz-é áradó folyammá 
a messzi távolban, avagy szikkadt partjaid között hamaro
san kiszárad majd a medred is, hagyván szomjan veszni a 
délibábot űző, tikkadt vándort, itt, az első domb mögött, 
ahová épp csak hogy nem ér el a tekintet?...

No, de csak haladjunk tovább. Csudába a csüggedéssel!

** *

-  Aztán végül mintha kiosontál volna az írás mögül, de 
nem rejtőzésképp, hanem ellenkezőleg: éppen a jelek 
legsűrűjébe, oda, ahol a szöveg egykor-volt meg egykor-



eljövend, elmúlás és még-kitáratlanság bizonytalan ha
tárvidékén egyszer csak mégsem történik meg, ahelyett, 
hogy fölcsendülne.

Ez a hallgatásnak, a sejtek rezgésének, egy csendesen 
lobogó rítusnak az ideje, amelytől az Elbeszélés Szelleme 
rendre megriad, és valahányszor elérkeznék a finom, 
nyelven túli titok, emennek nincsen maradása. De akkor 
honnét származnak a csöndjeid mégis, ki az, aki láthatóvá 
teszi a szótlanságot?

-  Gondolom, bár egészen bizonyos ebben sem lehetek, 
mindez azért született, hogy olvassuk, kevésbé azért, hogy 
túlbeszéljük. Mindenesetre azt hiszem, erről a szellemet 
kéne inkább megkérdezni, aki a szöveget diktálta, az 
Elbeszélés Szellemét, ki engem választa edényül, de sajnos 
ő most nincs jelen. Én inkább eljátszanék még egy dalt, 
vagy felolvasnék még egy részletet a könyvből.

* *  X

Ki kell aludnom magamból ezt a halált.
Ha jó hosszú időn át, évekig, évtizedekig szívsz szar füvet, 
döntőd magadba az olcsó piát, tömöd magad ilyen-olyan 
bogyókkal, közben lusta vagy elmerülni a jógában vagy 
az agykontroliban, a végén kénytelen leszel kitalálni 
magadnak valami saját meditációs, relaxációs módszert, 
ha nem szeretnél túlságosan is hamar elpatkolni a para
noiádtól és a többi lelki biszbasztól, ami rád telepszik s a 
nap huszonnégy órájában felváltva vagy egyszerre gyötör. 
Lassan képes leszek már tudatosan szabályozni a szívrit
musomat... Sőt... lassan már a tiédet is... Álmodó Arimán 
nyögött, és lassan a másik oldalára fordult. De úgy tűnik, 
mindez még nem elég. Erőteljes hajhullás és korpásodás,



a nemiszerv időnkénti agresszív gombásodása -  minden 
higiénia ellenére! -, a fogak és az íny gyors leépülése -  
kívülről; a csuklók meszesedése, az idegrendszer, a szív, a 
gyomor, a belek és egyéb szervek fokozatos legyengülése 
-  belülről. Kezdek átváltozni puszta szellemi lénnyé? Hm? 
Mondjuk a szex még tökéletesen „működik”., de egyre 
kevésbé érdekel. Álmodó Arimán ismét erősen verejté
kezni kezdett, felgyorsult a szívverése... persze megint 
a gondolatainak asszociációs lánca vezette őt, ahelyett, 
hogy ez megfordítva történt volna... Aztán egyre kevésbé 
vagyok képes összeegyeztetni a biológiai énemet a modern 
technikával rohamosan egybemosódó szellemmel. Szarás 
avagy baszás közben -  de akár evés, ivás, szívás alkalmával 
is -  valahogy furcsa, önmagámtól idegen érzés kerít ha
talmába. Mintha nem hozzám tartozna a kipotyogó szar, 
a kilövellő sperma, a lenyelt ételt emésztő gyomorsav és 
a többi... Meg egyáltalán a testem. És egyre gyakrabban 
fordul ez elő velem. Tiszta szerencse, hogy nem vagyok 
nő: szülés közben megőrülnék ettől, azt hiszem... Pedig 
én aztán csínján bánok a technikával, igencsak óvatosan 
használom. Mi történhet azokkal, akik nyakra-főre élnek 
vele...? (Gondolod, hogy gondolkodnak rajta?)

Tudatos volt vagy véletlen? Hogy előtérbe helyeztem 
az egekre törő szellemem? Most bezzeg rángatnám elő a 
szemérmetes lelkemet (csigabiga, légy oly kedves, gyere 
ki), tenném őt kizárólagossá... a szegény, gyámoltalan test 
meg csak vergődik egyre, hagyna itt boldogan, örökre... 
peregnek a képek...

* * *



Apródonként elveszett a kisgyermek bölcsessége, a vén 
kapitány (ó, kapitány, kapitányom!) kampója elvégezte a 
munkát. Mivel azonban hősünk (élet és halál művésze) a 
futószalagra mégsem lépett vissza, ugyan mi egyéb is tör
ténhetett volna? Pán Péter Szürke Dorienné változott.

***

...de ez még mindig nem lehetett az igazi, mert újra azt 
érezte, hogy süllyed, hogy lassanként megint elalszik...

10 .

Figyelj, bébi, üssük már fel a Káma-szútra 69. oldalát!... -  
Hatalmas mosoly a válasz; Debóra nagy valószínűséggel 
nem is lenne képes más módon nevetni. A leányzónak 
minden bizonnyal voltak még rejtett értékei is -  egészen 
jó képeket festett például -, de amikor Álmodó Arimán, 
még kölyökkorában, először megpillantotta őt, azonnal, 
úgymond: zsigerileg hatott rá a látvány, elsősorban -  áll 
a farkam, úúh! -  a valószínűtlenül dús keblek, melyeket a 
lányosán keskeny csípő csak még jobban kihangsúlyozott, 
valamint a keleties vonású arcon az úgyszintén dús ajkak 
által keretbe foglalt, hatalmas száj. Akkor és ott mindez így 
rögzült emlékezetében, és Álmodó Arimánnak most, hogy 
ismét ugyanabba a kikötőbe sodródott a hajójuk, egyelőre 
semmi kedve nem volt egyéb rejtett értékekkel foglalkozni, 
amíg ezeket a teléreket ki nem aknázta fenékig. Ráadásul 
úgy tűnt, a vonzalom kölcsönös, azonnal kialakult va
lami különös delej kettőjük között. Ám el kellett telnie 
néhány évnek ahhoz, hogy Álmodó Arimán másodszor 
is megpillanthassa Debórát először. Ekkor, szó szerint,



óriási melepetés érte (nyugodtan használhatnánk itt töb
bes számot is): már alig várta, hogy a domború paraván 
végre lehulljon nedves álmainak netovábbjáról, m indazo
náltal a szeme felkészült valamiféle kisebb vagy nagyobb 
zuhanásra, ám ahová mintegy előrelátóan tekintett, ott 
továbbra is csupán az alsó bordák találkozását láthatta a 
szegycsontnál: a júnói emlők változatlanul megtartották 
igencsak feszes pozíciójukat, hívogatón duzzadva az izga
tottan leső egyszarvú minótaurosz felé. Álmodó Arimán 
azonnal hozzálátott, hogy megismerje Debórát.

Ekkor érte a második hatalmas meglepetés. Egy friss 
trauma a szó szoros értelmében elreteszelte a bejáratot. 
Ámde -  hallelúja -  mekkora szerencse, hogy Aphrodité 
leánykáin -  eme pompázatos palotákon -  több kapu is 
található. Szám szerint kilenc. Debóra egy rövid, de kín
keserves próbálkozás után hirtelen tett egy száznyolcvan 
fokos fordulatot, s órjás csecseivel, káprázatosán duz
zadó ajkaival kezelésbe vette a céleszközt, ham arosan 
olümposzi magasságokba juttatván Álmodó Arim ánt 
ezáltal. Annyira rákaptak a dolog ízére, hogy aznap már 
nem is igen kísérleteztek mással. Később se nagyon... 
(Álmodó Arim án ezekben az időkben kedvelte meg 
különösképpen ezt a remek kis pozitúrát, olyannyira, 
hogy később más nőkkel, sőt férfiakkal is előszeretettel 
alkalmazta, például azokban az esetekben, amikor már az 
utolsó lukas kotonon is csomó kötődött, de egyébként is, 
csak úgy ad hoc.)

Ezúttal Álmodó Arimán szobájában gyakoroltak, fent 
a kóterben. Álmodó Arimán még sohasem kóstolt menst
ruációs vért azelőtt, ezért úgy gondolta, épp itt az ideje. 
Azért, mielőtt hozzálátott, töprengett még egy ideig, addig



is a nyelve helyett az ujjaival hangolta finomra a kecses női 
hangszert az arca előtt. Aztán hogy megtette-e vagy sem, 
nyalintott-é mégis avagy maradt a fürge ujjak játékánál, ez 
a múlt -  és vélhetőleg Debóra -  titka marad, mivel Álmo
dó Arimán a kimerítő esőtáncot, hasisszívást, sörvedelést 
követően most, az édeni gyönyörök paplanpuhaságában -  
szégyen, nem szégyen -  bizony elszenderedett, bár sokkal 
valószínűbb, hogy tengermélyen elaludt, mint az erjedt 
szederből bezabált medve a százholdas pagonyban. Ámde 
csupán a kimerült elmére borult rá eme költői félhomály: a 
test bolond lett volna megfosztani magát a mézédes ölelés 
forró, nedves csókjaitól! Amikor Álmodó Arimán egyszer
re csak hirtelen felriadt, Debóra még mindig szorgalmasan 
fényezte ama büszkén az ég felé meredő zászlótartó rudat 
tatfelől, vagyis, hogy költőibben fejezzem ki magam: 
szopott, ahogyan azt kell. Az óra szerint csaknem hatvan 
perc telt el időközben... Ez igen! Álmodó Arimánt annyira 
elképesztette, egyszersmind meghatotta ez a kötelességtu
dó, kitartó igyekezet, hogy kisvártatva bőségesen ontotta 
magából hálájának forró, ragacsos cseppjeit.

Viszont nem sokkal ezután -  ahogyan ez azokban az 
időkben minden alkalommal lejátszódott nála -  csökkent 
benne a hálaérzet, s bár a rátörő undort -  melyet nem 
utolsósorban önmaga iránt is érzett -  leküzdötte valahogy, 
mégsem volt képes semminemű gyengédségre, s azzal az 
ürüggyel, hogy ilymódon sokkal kényelmesebb mindket
tőjük számára, áttelepedett a lakótársa ágyába, aki nagy 
szerencsére nem aludt ott aznap éjjel.

Másnap reggel a körme alatt, valamint az üvegpoháron 
lelt vérnyomok nem igazán javítottak a mollra váltott Ál
modó Arimán kandúrjajos hangulatán -  a fogait meg sem



merte nézni a tükörben, mielőtt rendesen kiöblítette volna 
a pofáját.

-  Aludt valaki az ágyamban? -  kérdezte még aznap este 
Lacerda, a szobatárs, Hófehérke igen kései unokaöccse.

-  Dehogy. Me ? -  kérdezett vissza Álmodó Arimán 
riadtan.

-  Valami rozsda... vagy mi... -  Álmodó Arimán lopva 
odapillantott. Egy hüvelykujj szabályosan kivehető véres le
nyomatai mintázták három-négy helyen a párnahuzatot.

***

-  Talán kissé furcsán hangzik ez számodra, de én nagyon 
hosszú ideig határozottan elleneztem az erőszakot. Aztán 
egy szép napon rádöbbentem, bizony vannak egyedek -  a 
legnagyobb jószándékkal sem vagyok képes „ember”-nek 
nevezni ezeket, bár ha jobban belegondolok, ők teszik ki a 
többséget - , amelyek a rendkívül szemtelen konyhalégy
re hasonlítanak a leginkább: híján vannak mindenféle 
értelemnek, kivéve talán a ravaszságot, az érzelmeik is a 
legsekélyesebbek, ugyanakkor túlteng bennük a rosszin
dulat, folyton körülötted röpködnek, a szemedből isznak, 
a véreddel együtt a zsírodat is kiszívnák, amennyiben 
hagynád, s az egyetlen mód, hogy be tudd nekik bizonyí
tani az igazadat, hogy közölni tudj velük bármit is, oly 
módon, hogy azt meg is értsék, az az, hogy egyszerűen 
agyoncsapod őket. Mint a legyet.

-  „Szép nap...” így határoztad meg a „megvilágosodá
sod” időpontját. Oly sok helyen dúl már az erőszak: az 
ember gyilkolja a saját fajtáját az anyagi javakért, még 
mindig megöli egyik a másikat nemzetiségi fellángolásból 
is, pedig az egész „nemzet” csupán egy buta politikai m a



radvány, manipulativ okokból találták ki a végtelen emberi 
ostobaságot kihasználva, de mára már nem kéne, hogy 
tömegbefolyásolási eszközként működjön, hiszen annyi 
más lehetőség nyílik erre... Persze mégis fennmaradt... S 
gyilkolásszuk még egymást további ezeregy okból, s erre 
te azt állítod, fejbe kéne csapnom a szomszédomat egy 
fejszével, csak azért, mert a bosszantásomra kétszeresen 
nagyobb zajt csap az ablakom alatt, mióta megpróbáltam 
szép szavakkal megkérni, hogy ne tegye?...

-  Talán nem a fejszével -  vakarászta meg széles álián 
a borostáját Morgó Mjölnirt -, de mondjuk egy jókora 
husánggal mindenesetre. Igen, ezt mondom. -  Miután 
látta Álmodó Arimán ábrázatán az erős kételyt, imigyen 
folytatta: -  Az ember ilyen. És okoskodhatunk mi itt a 
pacifizmusról, amennyit csak akarunk, az embert m in
dig az ösztönei hajtják végső soron, és legislegújabb kor 
ide vagy oda, ezek az ösztönök önzőek és vérengzőek, s 
korántsem vagyok már benne biztos, hogy az elfojtásuk 
jóra vezet...

-  És ha utat engedünk nekik, az szerinted mégis hova 
vezet?...

-  Hadd vázoljam fel neked az én „Örvény-effektuso
mat”: ha a régebbi korok pozitív példája alapján megvál
toztatható társadalom csupán utópia (lásd: kommunizmus, 
amely az ősközösség és az őskereszténység valamely furcsa 
elegye akart tán lenni, aztán láttuk, mi lett belőle...), akkor 
talán az a kézenfekvőbb megoldás, hogy úgy viselkedjünk, 
ahogyan azt az örvényben tanácsos: meg kell gyorsítanunk 
a jelenlegi „fejlődést” (szinte mindig megfeledkezik róla 
mindenki, hogy a haladás egy bizonyos irányba korántsem 
egyenlő a fejlődéssel, noha valamilyen szempontból ese



tünkben most mégis az), ússzon csak lefelé az emberiség, 
amerre az örvény húzza, s rántsa csak le magával az összes 
növényt és állatot, az összes napfényt és kristályt, minden 
érzést, minden gondolatot, mindazt, ami egyszer régen hat 
nap alatt megteremtetett -  bármily ijesztőnek tűnik is ez 
a gondolat hogy majd mielőbb felbukkanjunk a felszí
nen, miután az örvény magja kivetett magából. Azután 
majd kiderül, ami ott vár ránk, az „jó” avagy „rossz” Ha 
meg netán mégis az örvénybe vesznénk... nos... Végül is... 
amit meg lehet semmisíteni, azt meg kell semmisíteni, 
azt mondják... -  Morgó M jölnirt elmélázva az italába 
kortyolt. -  A Földet elképzelhetjük egy óriási tóként is, az 
embert pedig a tóban élő moszatként. Tudod, mi történik 
a bealgásodó állóvízzel, amikor „virágzik”... Ezek a parányi 
lények túlszaporodnak, a víz besűrűsödik tőlük, aztán kezd 
egyre kritikusabbá válni a helyzet, de a végén -  az algák 
halálát követően! -  a tó mindig újra megtisztul.

-  Hogy a macska rúgja meg, mindebben csakugyan van 
némi igazságod tenéköd -  sóhajtott fel Álmodó Arimán. 
-  Én csakis mint játékot vagyok képes felfogni az „élet 
értelmét”. Persze az emberi gőg nehezen képes elfogadni 
önmaga „játék” mivoltát. Csakúgy, mint a halandóságát. 
Furcsa, hogy az összes élő közül ő az egyetlen, aki 
tudatában van annak, hogy egy nap majd nem fog létezni 
többé ebben a testi valójában, s mégis... bármely más lény 
nagyobb méltósággal vesz búcsút az életétől, m int éppen 
az ember. „Elméletileg” tisztában vagyunk a dologgal, de 
semmi sem kevésbé elképzelhető számunkra, mint saját 
kiomló beleink látványa... s hogy az exitus bármelyik 
pillanatban, váratlanul is bekövetkezhet... Pedig nincs 
ebben semmi rossz vagy megalázó. Sőt. Engem valahogy



meg is nyugtat ez a gondolat. És természetesen az is a 
játék része, hogy az embernek -  akár mint fajnak is -  
szabadságában áll önként el- illetve kipusztulni...

-  Szabadságról talán akkor beszélhetnénk, ha a másik 
lehetőség is fennállna: hogy örök időkre fennmaradjon... 
Ami nehezen elképzelhető, ráadásul az ösztönei sem 
ebbe az irányba terelik. Ez talán kissé ellentmondásosan 
hangzik, de hát végső soron az egyedi szinten túl jól m ű
ködő önfenntartás hosszú távon a faj kipusztulásához 
vezet... Ez persze nem csupán az emberi fajra vonatkozik, 
hanem  szinte az összesre -  m ondta Morgó M jölnirt, 
majd kisvártatva még hozzátette: -  Belőlem sajnos tel
jesen hiányzik az Angyalok Türelme, ezért a sebességet 
istenítem, mely egyre közelebb repít bennünket a katakliz
mához, ami a vég, s egyúttal a kezdet! -  emelte meg a 
korsóját a szemmel nem látható istenség felé, majd mohón 
és hosszan kortyolt belőle.

* *  *

Azért volt egy dolog, amit Morgó Mjölnirt „filozófiájá
nak” ismertetése közben elhallgatott: egyszerűen imádta 
a fájdalmat. Amit ő okozott, és azt is, amit neki okoztak. 
Hogy mást ne említsünk, rendszeresen erekciója volt a 
fogorvosi székben. Ez tette őt egyedivé, s ezt már nehezen 
lehet megmagyarázni a mindenkiben fellelhető ilyen vagy 
olyan ösztönök segítségével.

Nyugodt este volt ez a késdobálóban. Bár már éjfél felé 
járt az idő, az öreg szeszkazánok még mindig csendesen 
iszogattak a koszos abrosszal letakart asztalaiknál. Álmo
dó Arimánt és társát senki sem zavarta a pultnál, csupán 
Varganja Daturányi Izidor, a lepukkant dzsánki botlott



oda hozzájuk egyszer a klozetről kifele jövet. Álmodó 
Arimánnak volt vele néhány üzlete régebben. Amikor a 
bemutatkozás pillanatában nedves tenyérrel parolázott 
Morgó Mjölnirttel, mellékesen közölte, hogy épp most 
hányt az abszinttől, közben bambán vigyorgott fekete, rit- 
kás fogsorát villogtatva. Álmodó Arimán már előre tudta, 
mi lesz a neki szóló következő mondat: „Van valamid?... 
Kis fű, valami bogyó...” S mikor az közölte vele, hogy le
állt egy időre, üvölteni kezdett, miközben több-kevesebb 
sikerrel a pultban próbált megkapaszkodni kettőjük kö
zött: „Hazuuuuudsz!...” Álmodó Arimán Morgó Mjölnirt 
meglendülő karjára tette a kezét nyugtatólag, mivel az már 
egy pofonnal akarta elhessegetni az orcátlant. Egy szúrós 
pillantás is megtette a hatását.

-  És még sosem bántad meg utólag egyetlen bunyódat 
sem? -  kérdezte Álmodó Arimán, miután a szerencsétlen 
roncs végre eltakarodott.

-  De. Igen. Egyetlenegyet -  válaszolta Morgó Mjölnirt 
visszaemlékezve. -  Pedig egyetlen aprócska pofon sem 
csattant el akkor... Mentem az utcán, rendesen betépve, egy 
haveromhoz igyekeztem, s volt nálam egy üveg vörösbor a 
szatyorban. Annyira elszálltam s el is gondolkodtam, hogy 
már csak akkor vettem észre az öregembert, amikor mel
lém ért a járdán az ócska biciklijével. Abból a reszketősen 
hajtó, vén pöcs fajtából való volt, tudod, aki már túl gyáva 
ahhoz, hogy akár egy mellékutcában is az úton hajtson, s 
ehelyett a járdán csinálja a szarást. Megcsúszott a kövön, 
s olyan szerencsétlenül billent meg felém, hogy a kurva 
pedáljával kitépte a kezemből a reklámszatyrot, és a palack 
szilánkokra törött, a bor elfolyt... Irdatlan dühömben meg
fenyegettem, hogy menten elvágom a torkát egy üvegcse



réppel. Erre annyira berezelt, hogy előbb moccanni sem 
tudott, aztán meg valami fura transzba esett, elvágódott 
a betonon, csak remegett meg nyöszörgött... A végén 
nekem kellett valahogy megnyugtatnom. Hazatámogat
tam, hazatoltam az elbaszott biciklijét is, végül átadtam 
a szintén vén rozzant feleségének, hogy fektesse le... Hát, 
erre az esetre tényleg nem vagyok túl büszke... de akkor 
is vigye el az ördög a fajtáját... -  Egy ideig ismét csendben 
iszogattak, majd Morgó Mjölnirt kiment a klóra, s miután 
visszajött és leült a bárszékére, megkérdezte: -  Miért, te 
soha nem bunyóztál?

* * *

-  Hát, életem nagyobbik részében nem igazán... -  só
hajtott fel Álmodó Arimán, mintha sajnálná a dolgot.
-  Kölyökkoromban igen sokat és nagy kedvvel. Hirtelen, 
indulatból, látványosan „koreografálva”, csitt-csatt, ahogy 
kell. Aztán tizenkét-tizenhárom éves lehettem, amikor egy 
életre elvették az önbizalmamat. Egy idősebb fasz, aki úgy 
bukott az osztályunkba, valamivel kihúzta a gyufát nálam. 
Bizonyára simán kicsináltam volna őt is, de úgy intézte 
a dolgot, hogy ne ugorjunk azonnal egymásnak, hanem 
ehelyett fél napig basztatta az agyamat, rendesen elvette 
a kedvemet az egésztől. A végén mindenki előtt megalá
zott: a kezemet sem emeltem fel, nemhogy őrá, de még a 
saját védelmemre sem... Attól fogva valami megváltozott 
bennem...

-  És sosem gondoltál még arra, hogy ezt a félelmet csak 
azért is leküzdd?... -  ámélkodott Morgó Mjölnirt.

-  Mivel a sportbunyókban továbbra is vigyorogva 
vertem puhára másokat, vagy verettem magamat véres



péppé, különösebben nem foglalkoztatott az ügy. Nem 
éreztem egyértelműen gyávaságnak az egészet, hiszen csu
pán a lelki oldala taszított, a harag... És egyébként is... én 
alapvetően irtózom a konfliktusoktól. Ez talán hiba, mivel 
általában nem megoldást keresek ezekre a problémákra, 
hanem inkább megkerülöm őket... -  válaszolta Álmodó 
Arimán, rágyújtott, majd folytatta: -  De egészen biztos 
vagyok benne, hogy vészhelyzetben azért tudom  hasz
nálni az öklömet, még ha előbb száz másik megoldás is 
megfordul a fejemben. Mert azért persze volt még néhány 
eset a későbbiekben is, igaz, nagyon kevés, de úgy tűnik, 
olykor tényleg nincs más megoldás... A legutóbbi ilyen 
összekoccanás néhány évvel ezelőtt történt meg velem, 
akkoriban, amikor épp elhatároztam, hogy otthagyom az 
állásomat a lapnál, s valami mással próbálkozom. -  Álmo
dó Arimánon úrrá lett a nosztalgia keserédes hangulata, 
észre se vette, hogy miközben mesél, meg-megnyalja 
a szája szélét s halványan mosolyog. -  Volt a közelem
ben egy arc, az a tipikusan vesztes fajta, akit mindenki 
egyfolytában basztat, s amikor csak lehet, kihasznál. Én 
megszántam, próbáltam vele rendes lenni... erre mi tör
tént?... Ő próbált meg engem basztatni és kihasználni!... 
Ha valamit igazán gyűlölök ezen a világon, hát akkor ez 
az. Puszta szívjóságból megpróbálok a gyengének segíteni, 
erre uralkodni akar felettem, mivel gyengeségnek hiszi a 
gesztusomat, s repes az örömtől, hogy végre talált valakit, 
aki még nála is nyomorultabb, így még ő is megalázhatja... 
Tűrtem, tűrtem, próbáltam csak röhögni az egészen, de 
aztán végül betelt a pohár, belevertem a fejét a kibaszott 
aktatáskájába...



-  Látod -  mosolygott Morgó Mjölnirt -, ennyi az egész... 
Végiggondoltad és nem maradt más megoldás. És nagyon- 
nagyon sok más esetet is csupán végig kell gondolni, és 
ugyanide fogunk jutni... Nem kell ehhez gonosznak lenni, 
türelem kérdése az egész. Ha kevésbé vagy türelmes, nem 
vesztegeted az idődet érzelgősségekre, hanem rögtön oda
csapsz! Mindazonáltal... -  megvakarta az orra tövét. -  Egy 
dolgot mindenképpen el kell mondanom. A sötét utcán 
egymás felé közeledve olykor én vagyok az, aki fél.

*  *  *

A galambok a mezőn, hányszor láttam már: ugyanabban 
a pillanatban felrebbennek a gyepről, szállnak egy kört, 
majd visszatérnek ugyanoda, ahonnan elrugaszkodtak. 
Aztán a bogarak... Ha nem az éhség hajtja, s nem is a 
gerjedelem, ha az időt sem fogja fel, amit múlatni kellene, 
mi viszi rá a bogarat, hogy elmozduljon A-ból B-be? És az 
embert? Mi a különbség?

Van különbség?
Vigyorgok itt mindenkire, m intha minden a legna

gyobb rendben lenne... Pedig a legszívesebben fognék 
egy zsákot, fellógatnám valahová, ráfesteném az embert, 
ütném, és ordítanám, hogy a kurva anyádat baszd meg, 
te szar!!...

Pedig valahol bizonyára rendben van minden, de...
...de hát papolhattam én itt akármennyit, hogy valószí

nűleg nagyon nem jól van berendezve ez a világ, amikor 
az emberek, miközben napalmmal és DDT-vel mos fogat 
a társadalom, csakis a maguk szemszögéből képesek 
mindent megítélni, sohasem a nem-ember szemszögéből, 
bizonyos távolságból.



(Bölcs egy bolond volt az a cseh, aki egyszer azt mondta, 
hogy az ember a tehén élősdije -  bizonyára így látná az 
embert a nem-ember...)

A körben pörgő tűztojás egyre üldöz, közben peregnek 
a képek, Ephialtészre, hagyjatok már, elég volt!...

11.

Zárás után a 8-ban Máté evangélista, nyálát a kocsma asz
talára csorgatván, édesdeden hortyogott fele orcájával a 
kiömlött fröccs pocsolyájában, s eközben bizonyára igen 
különös álmokat láthatott, m ert bal kisujja szabályos 
időközönként kissé meg-megrángott.

A meglehetősen szimpla római VlII-cal ellentétben 
mennyivel leíróbb és misztikusabb az arab 8-as, a negyed 
fordulatot pördült végtelen! Bár ez az ivó eredetileg onnan 
kapta a nevét, hogy az egyetemen hét előadóterem volt, s 
így lett ez a nyolcadik -  csodálkozott is a portás nagyon, 
amikor a nyitás napján két cicuska az iskola épületében 
kereste a krimót - , azért annak is lehetett a névadásban 
némi szerepe, hogy ha az ember egyszer rácsatlakozott 
valahol erre a vendéglátóipari egységre, utána már soha 
nem szabadult, csak kerengett a mágikus 8-as vonalán vég 
nélkül -  kijelentkezhetsz, amikor csak szeretnél, de soha 
nem tudsz távozni. Máté evangélista és Álmodó Arimán 
mindenesetre egész biztosan nem tudtak, bizonyos érte
lemben a mai napig ott kerengenek.

Kora este Máté evangélista még meglehetősen virgonc
nak volt mondható, legalábbis önmagához képest, miután 
a hat lépésnyi távolságban húzódó pultig már képtelen volt 
elmenni, hogy bagót vásároljon magának -  fröccsökkel



még időben telepakolták a durván ácsolt, gyalulatlan 
faasztalt, hogy utóbb ne kelljen sokat fáradni feleslegesen

viszont a mögötte lévő asztalhoz időnként azért hátra 
tudott nyúlni, hogy egy-egy szálat tarháljon magának. 
Ilyenkor valami ilyesmit morgott, hogy: -  Brcs, nöhrg, 
zsrstrg-gy cögt -  azzal elmarkolta a dobozt és kiszolgálta 
magát a vadidegen csóka készletéből. A főszer csak akkor 
unt rá a dologra, amikor Máté evangélista immár a máso
dik doboz cigarettáját szerette volna felbontani -  meg is 
tette, a fogával, és ki is vett egy szálat. Az ismeretlen nem 
szokott még hozzá a helyi barbár etiketthez, és megpróbált 
valami erőtlen ellenvetést tenni, ám ekkor Máté evangé
lista meglepőmód frissen és dühösen felpattant, brzmg 
kvanyöd cögd, sisteregte, és zavaros szemét ijesztően for
gatva, két tenyere között szétmorzsolta a cigarettát, majd az 
egészet a faszi fejére szórta. Aztán öt korty fröccs után már 
persze elfelejtette az egész incidenst, ismét hátrafordult, 
mondván: Brcs, nöhrg, zsrstrg-gy cögt. És rágyújtott.

A fickó egy megjegyzést nem tett.
Most már viszont hősünk egy ideje nem dohányzott, 

nem is ivott, csak aludt ott csendesen a mocskos asztalon, 
arccal a szétfolyt fröccsben. Álmodó Arimán és Lacerda 
-  nem a szobatárs, hanem a másik portugál, a csehó 
résztulajdonosa -  viszont nagyon is éberek voltak, zárás 
után elszívtak még egy uccsó spanglit, a későbbi szép ál
mot biztosítandó, s Lacerdának most pattant az agyában 
az isteni szikra: valami élő(???) képzőművészeti alkotást 
készíthetnének Máté evangélistából. Próbaképp néhány 
helyen kilyukasztott egy nagy fekete szemeteszsákot, s 
ezen szépen átbújtatták Máté evangélista fejét, karját. Pom
pásan illett rá, és nagyon jól lehetett vele dolgozni, mivel



egy cseppet sem ellenkezett, aludt csak tovább békésen, 
nem ébredt fel még a kezdődő kuncogásokra sem. Ezt 
követően, második lépésként szigetelőszalag segítségével 
különböző helyeken más-más méretű műanyag pohara
kat rögzítettek a testéhez: a hátára került egy félliteres, a 
karjára és az oldalára több darab két- és háromdecis, de 
még a bakancsaira is jutott egy-egy féldecis. Mivel Máté 
evangélista folyton elhagyta a cuccait, Álmodó Arimán a 
szalaggal még jól odaragasztotta a kezéhez a kesztyűjét, a 
fejéhez a sapkáját. Mindezek után visszaejtették a fejét a 
fröccsbe, s ezzel elkészült a nagy mű!

-  Kelj fel, Lázár! -  indította Álmodó Arimán Máté evan
gélistát, miután Lacerdával már eléggé kigyönyörködték (és 
kikacarászták) magukat. -  Mennünk kell, ezer a dolog.

Furam ód egészen sima ügynek bizonyult a halott 
feltámasztása, néhány morgást és dörmögést követően 
Máté evangélista cammogva megindult Álmodó Arimán 
oldalán. Egy szűk ösvényen botorkálva az éjszaka (no meg 
a mámor) sötétjében, át kellett vágniuk a kiserdőn, ha a 
rövidebb úton akartak a szállásra jutni. így is meglehetősen 
sokáig tartott az egész. Máté evangélista kétlépésenként 
kábultan érdeklődött, hogy mi az, ami rajta egyre csak 
csörög és zörög, de Álmodó Arimán minden alkalommal 
megnyugtatta, hogy csak a haraszt. És nem rajta csörög és 
zörög egyre csak, hanem a talpuk alatt.

Amint a lakásba felértek, Álmodó Arimán egyből rá
dőlt a priccsre a kisszobában, s azt már csak félálomban 
hallotta, ahogy Máté evangélista a folyosón veszettül szent
ségeim kezdett, amikor a tükörben végre megpillantotta 
képmását a kölöncökkel.

***



Brebleggeddző mambagudzaü Hrrl prrkplf! Darb. El- 
Mnkar. Egörkh gregbreble, maa.

A hosszú-hosszú nappalok óta ügető Rúterdő Farka 
még egyre csak a sűrű rengetegben nyomult előre, mely
nek végét még csak nem is sejtette. Az egyetlen dolog, mi 
némiképp elviselhetőbbé tette a helyzetét a Bizonytalanság 
Útján, hogy nem igazán volt tudomása a jövő fogalmáról, 
nem „lebegett lelki szemei előtt” a cél, könnyedén tudott 
a pillanatra összpontosítani. Cseppet sem gyötörte az idő, 
a térben pedig úgy suhant tova, mint az éjszaka hullámait 
hasító, sebes röptű bőregér.

Már jó ideje egyfolytában a vízfolyás mentén haladt, 
mivel itt aránylag gyérebb volt a növényzet, emellett pedig 
bőven lelt férget, vízimadarak tojásait, nádbugát és egyéb 
ehető holmit. A vízről nem is beszélve...

Egy alkalommal érzékeny orránál fogva valami markáns, 
eleddig még soha nem érzett szag kezdte ellenállhatatlanul 
magához vonzani. Nagy sokára meg is pillantotta minden 
illatok origóját: néhány különös, széles lombozató fa ter
peszkedett a vízparti mocsár és az erdő ölelkezésénél, az 
ágakon pedig hamvas, sárgáspiros termés hívta fel magára 
kacéran a figyelmet. Ennek illata is mindenképp pompás
nak volt mondható, ám az igazán nyálcsordító szagorgia a 
fák alól, a földfelszín irányából érkezett. Forrása egyelőre 
az aljnövényzet takarásában rejtve maradt. Ám hangok is 
társultak immár mindehhez: millió szárnyas rovar zsongott 
és dongott és cirpelt a combközépig érő dús fű között.

Rúterdő Farka éppenséggel tudta, mi az a „gyümölcs”, 
ám a falka asszonyai legfeljebb néhány szem somot, eset
leg maroknyi savanyú vackort szedtek össze gyűjtögetés 
közben, amit a férfiak aztán azonmód be is faltak a barlang



mélyén, nem hagyván arra időt, hogy az megromoljon. 
Ez a húsos és szaftos gyümölcs itt azonban éppen szépen 
erjedezett a bokrok ölén a nagy melegben...

Rúterdő Farka, nem törődve a darazsak vad támadása
ival, azonnal mohón falni kezdett, mivel egyrészt már jó 
ideje egyetlen falatot sem evett, másrészt ennek a csábító 
szagnak akkor sem tudott volna ellenállni, ha épp az imént 
zabáit volna be egy ültő helyében szőröstül-bőröstül egy 
egész bozóttehenet. A gyümölcs pompásan csorduló leve 
először kissé karcolta a torkát, de ez is sokkal inkább kel
lemesnek tűnt, mintsem zavarónak. A csodás zamat pedig 
egyidőben öntötte el mind a hat érzékét, Rúterdő Farka 
habzsolta hát ezt az égi ajándékot két pofára befelé, szemé
vel, orrával, szájával, kezével, még tán a fülével is, egyszóval 
teljes testi-lelki mivoltával, közben alig győzte kiköpdösni 
a magvakat és a keményebb hátú bogarakat; jó néhányat le 
is nyelt belőlük, épp csak hogy meg nem fulladt.

Valahol a harmadik vagy negyedik fa tövében megállt 
egy cseppet szuszogni, és ahogy a nádas irányába bámult, 
annak horizontja egyszerre csak parányit megbillenni lát
szott, mire Rúterdő Farka abban a pillanatban elokádta ma
gát. Ahogy könnyített valamelyest gyomrának tartalmán, 
a víz széléhez támolygott, lehasalt, kortyolt egy keveset az 
iszapos léből, majd visszacammogott a gyümölcsfákhoz és 
kisvártatva ott folytatta, ahol az imént abbahagyta.

A bozót mélyén egy helyütt egy lustán elfekvő vízi
disznóra bukkant, de Rúterdő Farka nem törődött most 
a pecsenyével, csupán dühösen oldalba rúgta a jámbor 
jószágot, mivel nem fért tőle hozzá rendesen a szanaszét 
heverő gyümölcshöz. A disznó ímmel-ámmal röviden 
felvisított, azonban egy tapodtat sem volt hajlandó odébb 
mozdulni -  maga is alaposan bereggelizett...



Rúterdő Farka a hetedik hányást követően hagyott fel a 
lakmározással. Ekkor hanyatt dőlt a bokrok árnyékában, 
fejét a vízidisznó oldalára helyezte, s már épp készült 
elszenderedni, amikor a vízfolyás irányából mintha egy 
asszonyállat formájú lény közeledtét vélte volna felfedez
ni. Általában beleürítette magvát mindenbe, ami mozog 
és csak egy kicsit is kívánatos, ezúttal viszont, önmaga 
számára is meglepő módon, mintha nem is kívánta volna 
olyan nagyon az egészet. Maradt hát fekve, várta, hogy mi 
lesz, míg az alak egyre csak közeledett.

A mocsári sellő előugrott a nád közül, és kíméletlenül 
leszopta Rúterdő Farkát. Annak pofájáról a vigyor még 
akkor sem tűnt el teljesen, amikor már réges régen aludt 
és hangosan horkolt.

***

Gyanús személy az utcában (I.)

Ez már a hányadik? Bevegyem nevegyem bevegyem ne
vegyem bevegyem nevegyem bevegyem nevegyem beve
gyem egyedem begyedem -  hopp! Beveszem.

-  A tabletta le van nyelve! -  nyerítette Varganja Datu- 
rányi Izidor vidáman, és szélesen rávigyorgott a szobában 
vele szemben kucorgó szellemalakra, aki lassanként már- 
már szinte áttetszővé vált, mintha a nargilén keresztül ön
magát szívná be, majd fújná szét a négy égtáj felé folyama
tosan. Varganja Daturányi Izidor nem is foglalkozott vele a 
továbbiakban, ehelyett lehajtotta az italát, majd felpattant, 
hogy újra vadul belevesse magát a mulatságba.

-  Hé, gyere már táncolni! -  üvöltötte a fülébe Binki, a 
rasztabohóc.



-  De hát itt táncolok már vagy húsz perce.
-  Nem, te itt állsz a falnál már legalább három órája, s az 

egész diszkó téged néz, mert folyton a füledbe, az orrodba, 
a szádba meg a szemedbe nyúlkálsz...

-  Tényleg?... Diszkó?... A picsába. -  Erre valami hirtelen 
bukfencet vetett Varganja Daturányi Izidor gyomrában, 
mire hevesen csuklani kezdett, a tér enyhe hullámzásba 
fogott körülötte, a padló pedig vadul lejtett. A fal mellett 
kapaszkodva nagy nehezen eljutott a pultig, de itt sem bírta 
ki túl sokáig, mivel képtelen volt elviselni a látványt, hogy 
a csapos álla lassan csepeg le a lába elé. Gyorsan megivott 
egy pohár pálinkát, azután kibotorkált az utcára, hogy 
egy-két slukk friss levegőt szívhasson a tüdejébe. Aztán, 
ha már itt volt, úgy gondolta, nem lenne rossz ötlet, ha 
lassan elindulna hazafelé.

Kínkeservesen elmozdult a némi stabilitást biztosító 
faltól, majd imbolyogva tovaballagott. Gondolta, rövidít 
egy kicsit, így a mellékutcákon botorkált végig. Nem ju
tott még túl messzire, amikor a járda mellett valamiben 
megbotlott, hogy kicsi híján kettéharapta a nyelvét. Ahogy 
lehajolt, látta, hogy egy ájultnak vagy halottnak tűnő nénike 
hever az orra előtt. Erre veszett handabandázásba kezdett, 
segítségért üvöltött, két ököllel verte a környező ablakokat, 
kapukat, nyomta a csengőket veszettül. Felkattant néhány 
lámpa, hallatszott némi mocorgás, az egyik közeli bejárat
nál csörrenve megfordult a zárban a kulcs, és valaki kiáltott 
is, hogy mi a zisten van ma ?! Erre Varganja Daturányi 
Izidor ismét lehajolt, hogy mutassa, de hát a néni... amikor 
picit tisztult a kép és látta, hogy csupán egy betonkaró 
darabja fekszik az út szélén, semmi más...



Loholni kezdett, már amennyire képes volt rá -  nem 
sikerült túl sebesen futnia de ezúttal sem ért el túl 
messzire, mivel a sarok előtt két házzal hirtelen eltévedt. 
Pedig nem volt rá módja letérni se jobbra, se balra, hirtelen 
mégis úgy érezte, hogy iszonyatosan elkavarodott valamer
re, csak mászkált fel és alá az egyetlen ház előtt, öt lépés 
előre, öt lépés hátra, majd egy idő után feladta, s az utcai 
virágágyásba heveredett. Épp jött fel a nap, s ahogy a gazda 
kilépett a kapun, megpillantotta Varganja Daturányi Izidort 
a krizantémok között. Döbbeneté leírhatatlan volt.

-  Te meg mi a büdös apád faszát keresel a virágosker
temben, hogy az Isten bassza meg az anyádat! -  tajtékzott 
a jóember.

-  Hagyjon ma, hát nem látja, hogy gyomlálok? -  mor- 
gott vissza Varganja Daturányi Izidor sértődötten, ám 
aztán mégis megemberelte magát, lassan feltápászkodott 
és tovabaktatott.

Ahogy a kihalt utcákon bandukolt, egyszerre csak el
kapta a gépszíj: előbb csupán a házak előtt végighúzódó 
ágyásokból tépte csukrétába a virágokat, később viszont 
még néhány kerítést is megmászott egy-egy szál mutató- 
sabb rózsáért, miegymásért. Olyan irdatlan csokrot gyűj
tött, hogy inkább kétfelé osztotta, az egyik részét egy kedves 
barátnője még kedvesebb anyukájának a postaládájához 
rögzítette, a másikat viszont egészen hazáig cipelte, ahol 
pediglen az éjszaka kellős közepén felébresztette szegény 
idős, szívbeteg édesanyját, röviden közölte vele, hogy na
gyon szereti, átadta a virágot, megcsókolta, majd reggelit 
kért. Az anyja sajtot, kolbászt és kenyeret tett elé. Varganja 
Daturányi Izidor mindezt szép apróra feldarabolta, majd 
abban a szent pillanatban elaludt.



Arra ébredt, hogy erősen rázzák a vállát, ordítanak a 
fülébe, miközben a feje az asztalon nyugszik egy nagy 
rakás felszeletelt kolbászban. Az apja volt az, lassan a m en
tőket akarta hívni, mivel már vagy egy félórája próbálták 
eszméletre téríteni, mindeddig sikertelenül.

Varganja Daturányi Izidor megnyugtatta őket, hogy 
mindez csak a két levél antidepresszáns és az ennek leöb- 
lítésére szánt alkohol keverékének enyhe utóhatása, felette 
az asztalról a kolbászt és a sajtot, kávét kért, majd kiült az 
erkélyre rágyújtani. Épp jött fel a nap, első sugarai meg
csillantak a szemközti hintaágy krómozott lábain, melyek 
erre elkezdtek szépen lassan egymásra tekeredni és vissza. 
Miközben Pallor és Pavor ültek a mellkasán, Varganja 
Daturányi Izidor érezte, hogy megmozdulnak a belei.

Ahogy a budiban letolta a gatyáját, valami halk, ám 
egyre erősödő kuncogást, rötyögést kezdett hallani, 
amely egyéb -  szörnyülködő? -  emberi hangokkal keve
redett. Ahogy lassanként tisztulni kezdett a kép, Varganja 
Daturányi Izidor végül rájött, hogy a parti vendégei veszik 
körül, mindenki őrá szegezi a tekintetét, ki röhögve, ki 
elborzadva, miközben ő a szoba egyik sarkában guggolva 
mereszti a seggét az emberek irányába, gatyája a bokájánál, 
s épp szarni készül. Ez volt az aznap esti mulatság -  melyre 
hősünk egyébként hívatlanul érkezett -  fénypontja, pedig 
akkor még a tízet sem ütötte el az óra.

Ahogy Varganja Daturányi Izidor megpróbált a sarok
ban megtámaszkodni, hirtelen mindkét karja könyékig 
beleszaladt a falba.

***



Az egészséggel: legyen rendben a szívem, a vérnyomásom, 
a fogaim, az ínyem, az emésztésem, a bokám, a fejbőröm, 
az idegeim, teljesen megnyugodjak, megerősödjek testileg 
ím: lenyugszik a Nap újra. A bíborhasú felhő a gyönyörű 
égen cserepekre törik, majd lassanként elenyész. És lel
kileg, megtaláljam a nyugalmat, az erőt, az optimizmust, 
érezzem jól magam a bőrömben, tisztán. lm: átfordul a 
naptár újra. Tikk -  3, takk -  4. Elviselhető-e ez vajon bárki 
számára is? Tiszta forrásból, az abroncsok és a bilincsek 
pedig eltűnjenek.

***

fm: szárnyas alak libben ki az ablakomon. Visszafordul, s 
a gyér holdfénynél is látni, hogy ajkai szavakat formálnak, 
de nem értem, nem hallom. A kép kissé vibrál, szikráznak 
a vezetékek a falban. Peregnek a képek, majd minden 
körbefordul lassan, és eltűnik önmagában.

De ez még nem  lehet az igazi, m ert érzem, hogy 
elmerülök, hogy újra elalszom.

1 2 .

Nagy zabálás -  szólóban

Álmodó Arim ánnak különös tehetsége volt ahhoz, hogy 
egy-egy konyhai receptet olvasván, menet közben az 
ínyén érezze, ahogyan lassan összeállnak az ízek. S noha 
ilyesmiket inkább csak szórakoztató olvasmány gyanánt 
böngészgetett, m ert szinte soha nem ezek alapján főzött, 
a fejében kialakuló számtalan recept esetében is ugyan
ez volt a helyzet, s most, ahogy a piacon nézelődött, 
ott helyben találta ki az aznapi menüt, s szinte a nyála



is kicsordult a fejében és az ínyén lezajló folyamattól. 
Brokkoli, mennyei zöldség! Nem tudom, vajon a Para
dicsomban jelen volt-e már, de ha igen, jómagam Éva 
helyében bizony ügyet sem vetek az almára. (A gyümöl
csöt Álmodó Arimán leginkább egészen más formájában 
konzumálta, amikor az már kiadta lényegét.) Ez jó lesz 
alapnak... Vöröshagyma, fokhagyma. Van otthon. Tejföl 
is, szalonna... Makaróni? Hm... Tejföl is van, asszem. 
Sajtot, száraztésztát majd a boltban... Hopp! Ne csak... 
Hű!... Egy másfajta „recept” is könnyedén összeállhatot 
a piacon. Ebéd után, szieszta előtt nagyon jól fog ám ez 
majd jönni. Azta! Hű!... ez a Rozika... Már a gimiben is, 
főleg a végén, de most!... S a két poronty ott ugrabugrál 
körülötte, elevenek, mint két kicsi zerge, az anyuka meg... 
m indenütt visszafogyott a szülések után, csak épp OTT 
nem, hála legyen érte a MagasságosnakL. Nem láttam 
azóta, kint él valahol külföldön, férj, gyerekek, jó állás... 
de most megérte megpillantanom, azta! Elfele halad tő
lem, s még így is látom őket! Hihetetlen! A két bimbó az 
Eget célozza... mennyei, valóban... Álmodó Arimán egyik 
ismerőse a közelben árult, kardvirágot, ami nem igazán 
kellett az ételbe, de azért odasétált, hogy falból váltson 
vele néhány szót, mivel innen még egy kis ideig szemmel 
kóstolhatta a távolodó tüneményt, óh...

Nos, hol is tartottunk? Sajt, tészta, ja, gyerünk a bó
déhoz: csirkehús, darálva, harminc deka lesz. Álmodó 
Arimán nem volt kifejezetten carnivora, imádta a zöld
séget, a gombát, a szóját is, de ez utóbbiba például ok
vetlenül rakott füstölt sonkát is, szóval vegetáriánusnak 
sem lehetett őt nevezni semmiképp. Hedonistának annál 
inkább. Oké, ez is megvan, mehetünk a boltba! De azért



előtte elcsellengett még egy kis ideig a piacon, egyebekhez 
is gyűjtött még ihletet, megpróbált még a szemével néhány 
didisebb, farosabb kofát, s persze szép és üde mosolyokat is 
begyűjtött minden irányból. A bevásárlást elvégezvén pe
diglen hazatekert, és nekilátott a főzés előkészületeinek.

Lássuk csak, oké, ehhez egy közepes fej vöröshagyma 
elegendő lesz, megpucol, felaprít, külön tálkában félre
tesz. Fokhagyma. Négy gerezd? Legyen öt. Félreteszem, 
csak a legvégén zúzom bele a raguba a durvára szelt 
petrezselyemzölddel együtt, hogy jó szagos maradjon. 
Jó, most lássuk azt a brokkolit. Gyönyörű! Nem túlságo
san laza a virágzat, s üde, mint a harmat volt ma reggel. 
Ezt is felaprítom, s hozzá még egy kis húsos (aszongyák, 
kaliforniai) paprikát, egyiket sem túl apróra, hadd lát- 
szódjon azon az ételen, miből készült... Mehet még bele 
két egész cső chili, a magjával együtt, egészen apróra, 
szinte pépesre trancsírozva. Paradicsomot? Frisset vagy 
befőzöttet? Legyen az utóbbi. Mi kell még ide? Tejföl. Bors, 
só. Majoránna, bazsalikom, zeller -  ezek szárítva, csipet 
menta, kakukkfű -  ezek frissen, a kertből. Olaj. Itt a husi, 
rendben. Szalonna, hopp! El ne felejtsem! Szép, húsos, 
illatos császárszalonna! Ezt is apróra. Reszeljük még le a 
sajtot is. Ne kelljen aztán... oké.

Wok! Az én edényem! (A dédi „lábas lábosa” és a tárcsa 
mellett.) Feltette a lángra, várta, hogy átforrósodjon, szinte 
áttüzesedjen a fém, majd öntött bele olajat -  csak egészen 
keveset! -, és kisvártatva a szalonnát is belészórta. Közben 
arra is jutott ideje, hogy bontson egy sört és rágyújtson. 
Ha valaha is felhagyok a dohányzással, az csakis azért kö
vetkezhet be, mert nem érzem már az illatokat, legalábbis 
nem minden apró részletükben, mint rég! Milyen jól jött



volna az imént is, a piacon, meg most is... meg a régi vagy 
az új könyvek kinyitásakor... képregények... Asterix, ki 
a nejlonborításból... A tenger! már több mérföld távol
ságból... a jó öreg, immár kiszáradt szaglóhám, áh... A 
szalonnát egészen pörcre sütötte, akkor mehetett beléje 
a hagyma, fonnyadásig pirítani, aztán a hús. Nehéz ezt a 
darált csibét szétdolgozni benne, bassza meg... Mikor ez 
már rendesen megfehéredett, jöhet a többi zöldség és a 
fűszerek. Kicsit pirít, két-három perc, aztán egy pici vizet 
alá. Voilá! S mindig egy löketet abból, amit éppen iszom! 
Bele vele! Oké, ez most itten egy kicsikét párolódjon, 
fedőt reája!

Tészta. A vízbe egy kávéskanálnyi sót, ugyanannyi 
szárított zöldséges fűszersót, csepp olajat. Forr, bele a 
cuccot. Álmodó Arimán úgy szerette az olaszos tésztákat, 
ha nem főttek szét -  de majdnem. Még egy sört? Persze. A 
makaróni kész, leönteni, lecsepegtetni, de nem kimosni! 
A világért se...

Lássuk a ragut. Oké, mehet bele a só és a paradicsom
ié, ezzel még egy kicsit... így... maradjon egy kevés le
ve... jó, láng alatta fel, bele a tejfölt, a fokhagymát, a 
petrezselyemzöldet, utolsó rottyantás... kóstol... mmm, 
még egy csepp citromlé (friss!!), s ennyi.

A ragut összekavarta a tésztával, de nem rakta be a 
sütőbe, mert szerette az olvadt sajtot -  szendvicsben. De 
nem a makarónin! Azt mindig csak úgy hidegen szórta 
rá a tányérjába kiszedett adagra. Lehúzta a maradék sört, 
majd hozzálátott.

Jó étvággyal evett -  mondhatjuk: falánkan - , ugyan
akkor nagy élvezettel, és tisztelettel az ízek iránt. Nem 
tartozott azon ínyencek közé, akik azt vallják, hogy csakis



a lassan elfogyasztott étel lehet igazán ízletes. (Bár az 
utóbbi időben azért ő is megtanult kicsit „lassítani”. Nem 
feltétlenül csak a táplálkozásban.) Kicsit sem zavarta, hogy 
egyedül kell ebédelnie. Noha semmi kifogása nem volt a 
társas étkezések ellen, magában is éppen ugyanakkora 
élvezettel tudott falatozni. Két nagy tányérral fogyasztott, 
majd a csapnál engedett magának egy jó nagy pohár vizet, 
melyet egy hajtásra le is engedett a torkán. Közvetlenül 
evés után csakis ezt, és semmi mást! Soha! Egy jó cigit 
viszont mindenképp...

Dohányzás után -  ahogyan az már nála zabálást köve
tően rendszerint lenni szokott -  érezte, ahogy megmoz
dulnak a belei. Gyorsan a könyvet és uccu, gyerünk!...

Imádok a vécén olvasni!... Ürül ki a szar, átadván helyét 
a befelé áramló gondolatoknak. (Tán a P. -  Sz. gyorson még 
ennyire... De hogy miért?... Ezt még meg kellene fejtenem.) 
De isteni itt szívni is... vagy gondolkodni... micsoda meg
világosító gondolatok jőnek: a budi az én bo-fám... néha 
kiverni... Az ember elmereng, közben, gnn-gnnny... olyan 
hangokat bocsát ki, mint a kisgyerek, aki éppen beszélni ta
nul... A vécé az egy nagyszerű hely! A nyugalom oázisa.

Az ürítést követően Álmodó Arimán jóleső érzéssel, 
mosolyogva nyúlt végig a heverőn. Olvasok még két-há- 
rom oldalt, aztán m ár csak egy dolog van hátra, mielőtt 
bedobom a szunyát... Néhány perc múlva becsukta a 
könyvet, az ágy alól előhúzott egy régi újságot, féltérdre 
ereszkedett és megmarkolta a heréit.

Ó, így... a bugyija már rég lent van, de a felsőjét még rajta 
hagyom... majd csak az utolsó percekben... íííggy... Sokáig 
nem húzta, de azért egy ideig igen, sőt bizonyos érzelmi 
töltést is adott az onániának. Például amikor, kissé lihegve



immár, visszafeküdt az ágyra, oldalt fordult, s miközben 
a halál kishúga gyengéden átölelte, s lassan tovaevezett 
vele, Álmodó Arimán utolsó homályos gondolataival még 
elképzelte, hogy a lány meleg fenekéhez tolja csípőjét, s bal 
kezét lassan emelkedő és süllyedő vállára teszi óvatosan, 
ahogy alkonyodik a hatodik napon.

13.

Daars mord, ille viela o sita, írta le Álmodó Arimán a 
beszámolóban. Azt kaptuk, amire mindenképpen számí
tottunk is. Kereshetik majd, ez milyen nyelven van. Bár 
az a nagy helyzet, hogy nem igazán keresik, akárhányszor 
csináltam eddig, soha senki nem kérdezte meg a megje
lenést követően, milyen nyelven írtam és mit is jelent. Az 
emberek restellik a „műveletlenségüket”, akkor is, ha erre 
semmi okuk nincs...

Álmodó Arimán egy percre hátradőlt a szerkesztőségi 
forgószékben és az elmúlt hétvége eseményeire gondolt. 
Művészeti vetélkedő B.-n. Hogyan is indult a banzáj?... Le
dobott egy féldecit, rágyújtott, majd tovább merengett. 

Ulloe ohk. * * *

Hogyan is indult a banzáj?... Persze, persze, a suhanás az 
autóval, mint minden évben ilyentájt, viszi a mindenkori 
főszerk, aki nem is sejti tán, hogy a kollégája agyát máris 
jótékonyan borítja a zöld füst vagy az áttetsző párlat...

...aztán be a Scenába, egyenesen oda, naná, köszönni 
ráér a házigazdáknak, miután ledobott két-három gyo
morkeserűt, nosza. Kábé úgy lépek be ebbe a színházte
rembe, mint otthon a nappaliba. (Egyébként is minden



színházban azonnal otthon érzem magam.) Néhány sza
valat és próza, majd újra versek. Ezúttal megzenésítve. A 
műsorszámok között jut elég idő egy-egy felesre a büfében, 
pipatömésre a klón. Hoppszla, alakul ez! Jó ilyenkor végig 
lendületben lenni, az ember közben úgy csinálja meg az 
interjúkat, hogy észre sem veszi. (Mondjuk az azért elég 
izgalmas, amikor három nap után hazamész, és egyelőre 
még halovány sejtelmed sincs, mi minden van a diktafo
nodon... és mi m inden nincs...)

...irány a helyi külmunkatárs kéglije. Egy hangyányi 
levegőzés nem jön rosszul a fejednek, amíg beszerzitek a 
rekesz sört. Tavasz van, hűteni nem fontos, bontsunk is 
egy-egy palackkal, hejj! Egy dzsót? Jöhet. Jönnek már a 
többiek is, hú, szigorú arcok, metálfejek! Nyomd csak fel 
a volumét, hadd szóljon! Vigyorogsz és bólogatsz a kopasz 
fejeddel, ugrálsz, meg interjúkat készítesz össze-vissza 
mindenkivel. Kocsma? Punk-koncert? Ja. Űtközben valaki 
rábeszél, hogy egyetek vegás hamburgert, mert az olcsó; 
az alig egy órája bezabált hatalmas tányér marhapörkölt 
ellenére azonnal rábólintasz, aztán csaknem ugyanabban 
a pillanatban el is felejted, mit rendeltél, jó sok hagymát 
kérsz bele, két lépés után pedig hangosan szidod az árus 
jóanyját, mi ez az iszonyat?! Lepény, egy levél saláta, meg 
kibaszott sok vöröshagyma, kurvaélet!...

...ott a krimó, én elsőnek belépek, s ez aztán egyben az 
utolsó kép is a reggeli halántékhasogató ébredés előtt... 
Persze utóbb összerakosgattuk a kiesett részeket: Mire a 
többiek is besorakoztak a csehóba, engemet addigra már 
valami ismeretlenek szedegettek fel a parkettről a sörös
üvegeikkel és a poharaikkal egyetemben. Rejtélyes módon 
ugyanis egyből az asztalukon landoltam, ahogy az ivóba



beléptem. Sebajse! Utána ment a tánc ezerrel, azonban 
aznap este már nem készült több fotó, se interjú, mivel 
egyszerűen képtelen voltam a hátamról lebűvészkedni a 
zsákomat, ahol a munkaeszközeimet tartottam.

Reggel. Szerda van vagy szombat? Nekem szerda. Nem 
vagy másnapos, hiszen jócskán az üstöködnél fogva tart 
még a kábaság. Ballagsz felfelé a lépcsőkön tompultan, 
amikor szemben jő egy...

-  Szia, Arminka! -  Az egyik legislegtündéribb mosolyt 
kapom reggelire, s egy időre meg vagyok mentve. Ki lehet 
ez a lányka?... Mintha találkoztunk volna tegnap este... 
Hát, bizonyára találkoztunk, ha már így rámköszönt... 
(Hányszor ment még meg az ő -  és tündérrokonainak -  
mosolya az életben, Istenem...)

...tart még a délelőtt, de semmi baj, megvackolsz a ké
nyelmes nézőtéren, ellősz néhány cefreszagú poént a 
szomszédok felé -  később az interjúknál már próbálnál 
csomót kötni a varacskos szájszagodra -, lehetőleg úgy, 
hogy adalenn a színpadnál is meghallják, miközben a fia
talok versengenek, s nagyon jól elvagy a seggeden. Egyszer 
csodálkozva kapod fel a fejedet, hogy hopp!, ez a novella 
egészen figyelemreméltó; aztán megnyugodva visszadőlsz, 
á, semmi, csak valami izgalmasabbat álmodtál...

...ebéd (mmmm) után kitekeritek néhány törpeoroszlán 
nyakát, majd egy karcsú dzsó is körbejár, csakis a megfe
lelő emésztés elősegítése végett. Szigorúan. De mindezek 
után immár senki sem szigorú, derűsen telik a délután, 
szerencsére most kerül sor a humoreszkekre is, feltűnés 
nélkül lehet nagyokat kacarászni...

...a vacsoráig kellemesen elütjük az időt a Scenában kor
tyolgatva. Este megint koncert lesz, Uram, irgalmazzL.

***



Végig a ködölő esőtől súlyos városka baljóslatún gyö
nyörű utcáinak esti alagútján gördülök, iszamós ingem a 
hátamhoz tapad, mosolygok a félelemtől, kellett már ez a 
reszketés, az imént súgta valaki, talán akkor a legkevés
bé magányos az ember, ha nincs mellette senki, amikor 
egyedül van, hát bizony, én mindenképp, ilyenkor elő
másznak a démonaim s visszamosolyognak rám, olykor 
már egyenesen az ő karjaikba menekülök. Ilyenkor félek, 
s így megnyugszom, hogy élek.

** *

Álmodó Arimán szemtől szemben először akkor rande
vúzott a démonaival, amikor az egyetem ötödik szemesz
terének végén (tehát „félidőben”) egészségügyi okokból 
sürgősen egy év halasztást kért a tanulmányi osztályon. 
Valamiféle hisztériát diagnosztizált magán -  orvoshoz 
még nem fordult akkoriban, később is alig - , amolyan 
„utcánsírósnevetős” fajtát, koncentrálni meg amúgy is kép
telen volt, ráfért hát egy csepp pihenés. Pihenés elsősorban 
önmagától, hiszen előtte fél éven keresztül teljesen egyedül 
lakott egy ürességtől kongó diákszállóban, valahol az Isten 
háta megett. A magány, a saját gondolataitól visszhangzó 
elme -  s persze a drogok -  megtették a magukét.

Hazavonatozott hát, a szülőfalujában épp vigyorgósan 
szállt le a járműről, otthon megölelte a szüleit, majd vagy 
másfél napot átaludt -  ekkor még képes volt ilyen pszichés 
akrobatamutatványokra.

Pihent, jó nagyokat evett, lassanként megnyugodott és 
feltöltődött pozitív energiákkal. Néhány hét elteltével aztán 
mégis rászánta magát, hogy bejelentkezzen a dilidokihoz, 
aki alig hallgatta őt végig, nem is igazán tett fel sok kérdést,



de annál több bogyót írt fel neki. Most hogy rohannék a 
gyógyszertárba a recepttel!... Akkoriban még másképp 
gondoltam. Azaz most is másképp gondolom, de azért 
mégis rohannék a nyugtátokat kiváltani.

Álmodó Arimán hazaballagott, a receptet összegyűrte, s 
egy laza csuklómozdulattal a kukába ejtette, anélkül, hogy 
egy pillantást vetett volna rá. Kicsit csalódott az egészben, 
mivel kemikáliákkal önállóan is képes volt tömni magát, 
ő inkább beszélgetni szeretett volna az agykurkásszal. Azt 
is inkább csak a hecc kedvéért. Mindegy. Ügy gondolta, 
az eredeti tervéhez tartja magát, s eme gondolatot tett is 
követte: Álmodó Arimán házi főzésű pálinkával és indi
ánregények olvasásával igyekezett kikúrálni magát az agy
bajból. Talán furcsának tűnik ez a terápia, mindazonáltal 
hatásosnak bizonyult!

***

Minden kezdett már a legpompásabban alakulgatni, az
tán elérkezett a mosolygó tavasz, és áprilisban Álmodó 
Arimán a nagyszüleinek kertjében, annak is az udvar felőli 
szegletében, közel a trágyadombhoz elültette a növénykéit. 
Az apró magvak H.-ről származtak, ám az azt megelőző 
generáció még az indiai perzselő napkorong felé nyújto
gatta ujjongva növényujjacskáit, s egy vállalkozó szellemű 
h.-i fiatalember hozta haza őket hét határon át.

Álmodó Arimán gondosan vetett a bokrok köré napra
forgót és kukoricát, hogy az majd jól fogja álcázni őket... 
Na hiszen! Az öt darab kikelt növény közül három termős 
volt, ebből kettő átlagos termetű, egynek viszont kifejlett 
korában már pipiskedve sem érte el az ember a csúcsát.



És micsoda pompás növények voltak ezek! Gyomlálás 
közben konyákig ragacsos, gyantás lett tőlük a karom, 
már a hajtásvégek szakszerű, bokrosodást elősegítő le- 
csipdeséséből eredő anyag is tetemes élvezetet nyújtott, 
de még az elhullajtott levelekből származó avart is vígan 
elfüstöltük a srácokkal...

Aztán beköszöntött a még sokkal mosolygósabb ősz 
is -  az aratás ideje. Álmodó Arimán fogta a három bokrot, 
s ahogy azt kell, gyökérrel felfelé kiakasztotta száradni, hja, 
újfent csak a nagyszülők padlásán. Nagyjából két hét alatt 
a két kisebbik elérte az optimális állapotot -  ezek együtte
sen mindössze úgy 2-300 g anyagot szolgáltattak ám a 
monstrumnak még kellett egy kis idő.

Emlékszem, kukoricát törni indultunk, amikor még 
kora hajnalban felosontam az öregapám padlására, s meg
állt a szívverésem -  a cuccnak hűlt helye! Lemegyek, ösz- 
szeszedem magam, és egyenesen megkérdezem az öreget 
-  Isten nyugosztalja szegényt! -, hova lett a kender? Majd 
megbeszéljük, mondja, s másra tereli a szót nagy bölcsen 
(ott volt a közelben az egész Család). Hát bizony- bizony, 
azon a szomorú reggelen, míg zötyögtünk kifelé a földre, 
alig tudtam visszatartani egyre előbuggyanni kívánó köny- 
nyeimet. így volt, majhogynem megsirattam a legnagyobb 
növényemet, amely legalább egy kilónyi elsőosztályú füs
tölnivalót biztosított volna... A Festővel már számítgattuk, 
az mennyi időre lesz elég az egész bandának...

*  *  *

Majd jött egy piszok rossz tél, nőgondok -  kettő is egyszer
re! - , kellett a gondűző minden mennyiségben, Álmodó 
Arimán és barátai mégsem győzték elpipálni a megmaradt



mennyiséget sem -  pláne, hogy valahonnan csurrant még 
egy jókora tasaknyi ephedrinkristály is.

Füst, füst, mindegyre csak füst borította a piszkos, la
tyakos külvárosi utcákat és lebujokat. A mentőket először 
december végén kellett kihívni Álmodó Arimánhoz, egyik 
éjszaka, két nappal szilveszter előtt.

Álmodó Arimán, am ikor januárban visszament az 
egyetemre, kétszer olyan pocsék állapotban volt, mint egy 
évvel előtte, amikor a halasztást kérte.

** *

Bensedin, Bedoxin, Gingival, Hexoral, Lacalut, Lopera
mid, Sinedol, Diklofenak, Nirel, Sulfare, Mycoseb, Borax- 
glicerin, Canesten...

A psziché kis játékaira.
És ahogy éjszakánként átöleljük az elképzelt kedvest, a 

párnánkat, a magányunkat, miközben peregnek a képek, 
rádöbbenünk, hogy ez még mindig nem lehetett az igazi, 
mert ismét csak azt érezzük, hogy süllyedünk, hogy újra 
elalszunk.

14.

Napról napra minden szempontból egyre jobban és jobban 
érzem magam. Napról. Napra. Minden. Szempontból. 
Egyre. Jobban. És. Jobban. Érzem magam.

** *



Egyedül. Gondold csak el, milyen lenne, ha csupán te hal
nál meg egyedül a világon. Az egyetlen halandó. Mindenki 
más halhatatlan lenne rajtad kívül.

A szörnyű szó: egyedül.
Gyógyíthatatlan betegségünk van? Másoknak is van. 

Vagy majd lesz. Véreset pisálunk, esetleg meghalt az 
anyánk? Sebaj, másoké is meghalt, vagy majd meg fog 
halni egyszer. Egészen biztosan. És hogy nem mindegy, 
hol, mikor, miért, mi módon...? Lárifári, mindez csupán 
álokoskodás, a halogatott egyetemi vizsga álnyugalma, 
ezek a kérdések csupán az elménkben léteznek -  ahogyan 
a válaszok is - , és ott sem túl konkrétan.

A vén franszia gondolata: én vagyok, tutira, no és van 
még az Isten is. De az Isten halhatatlan -  és leginkább 
bizony hallhatatlan. Istentől én még vígan egyedül érez- 
hetem magam. (Mivel a halhatatlan lélekről itt m ost 
szó sincs.) Nem azért találom ki vajon a többieket, hogy 
ne érezzem magam ilyen istentelenül magányosnak a 
hallgatag Isten társaságában?

Egy gigászi skizofrénia tán ez az egész, mondtam én 
mindig, megmondtam. (S tán nem is az Isten hallgatag -  
magam vagyok siket.)

* > f  *

Gyanús személy az utcában (II.)

Már egészen a Város talpaihoz eresztette nehéz szárnyait 
az éjfél, midőn Ganyé, a félszemű csavargó görög púnk 
-  becstelen nevén Polüphémosz Ganümedész - , ez a 
kibiztosított kamikaze, előmászott romos és kietlen kül
városi szállásáról, és a központ felé botorkált. Alig haladt



csak egy saroknyit, amikor az egyik késdobáló bejárata 
előtt Nyóclövetű Joszipba, a rendőrbe botlott. Ez azonnal 
megragadta Ganyé vállát, de a szálfatermetű és küklopszi 
erejű púnk egyetlen mozdulattal kiszabadította magát, 
anélkül, hogy veszített volna -  egyébként nem túlságosan 
gyors -  tempójából. De az izgága zsernyák csak nem m a
radhatott békén, utánalépett, s újfent elkapta, ezúttal az 
alkarját. Ganyé lassan szembetántorodott vele, s egyetlen 
nagy vörös szemével szenvtelenül bámult Nyóclövetű 
Joszip részegen vigyorgó pofájába.

-  Szarsz velem, geci? -  szólt hozzá barátságosan. A 
fogdmeg még mindig nem mukkant, csak vigyorgott, 
baljával szorította Ganyé karját, a jobbjával pedig lassan 
előhúzta a szolgálati fegyverét, s néhányszor odavissza 
ingatta a púnk orra előtt. Erre az hidegvérrel kicsavarta a 
fakabát kezéből a pisztolyt, és jó messzire elhajította.

-  Ezt megszoptad! -  bődült fel a zsandár.
-  Te szoptad meg -  mondta Ganyé nyugodtan, azzal 

tiszta erőből tökön rúgta a rendőrt, mielőtt az a gumibot
ért nyúlhatott volna, majd egyetlen jól irányzott ütéssel 
letaglózta, hogy Nyóclövetű Joszip eldőlt, mint a mérkőzés, 
egyúttal jó hosszú időre békés álomra is szenderült, melyből 
felébredve majd a leghaloványabb sejtelme sem lesz, előző 
éjjel milyen jármű üthette el vajon. Ganyé behúzta az áléit 
testet egy kapualjba, majd folytatta útját a központ felé.

A kedvenc csehója már dugig volt öreg halászokkal, 
az összes asztalt körbeülték. Ganyé véres lében fürdőző 
szemét erőltette báván, hogy tájékozódni tudjon a le
ereszkedett ködben. Tett néhány tétova lépést, majd kissé 
m egtántorodott, így kénytelen volt megkapaszkodni a 
legközelebb eső matróz arcában. Az tán észre sem vette,



legalábbis nem reagált semmit. Csupán Álmodó Arimán 
kiáltott oda neki vidáman a pult irányából:

-  Mivan, Ganyé, lejt már megint ez a kurva padló, 
igaz-e?! -  Ganyé lassan fókuszált, majd közeledett. Amint 
nagy nehezen beazonosította Álmodó Arimánt, elvigyo- 
rodott.

-  Mi a helyzet?
-  Rakd le a segged, máshol amúgy sincs hely... Mor

gó Mjölnirtet, gondolom, ismered. -  Ganyé ezzel leült 
közéjük, majd odaszólt Csigának, hogy dobjon valami 
kerítésszaggatót, de duplát, annyira tán még telik.

-  És? Mi a ma esti téma, faszi? -  érdeklődött Álmodó 
Arimán.

-  Még délután megcsapoltam egy motorbicikli tartá
lyát a bolt előtt -  válaszolta Ganyé, és rágyújtott Csiga 
cigarettáiból. -  Az embereknek egy gallon benzinre van 
szükségük, hogy eljussanak a szomszédos faluba, nekem 
elég egy félliter a holdig...

-  Baszki, nem fog reggelre felrobbanni a koponyád?... 
-  sziszegte Álmodó Arimán elismerően.

-  Hát..., jobb, ha a tegnap éjszakától lüktet a fejem, mint 
ha a holnapi naptól fájna -  bólogatott bölcsen a szakadt 
filozófus.

-  Ember, nézze ma magadba... -  morogta a harmadik.
-  Hát..., már többször is magamba néztem -  mondta 

Ganyé, miután egy hajtásra eltüntette a gyanús löttyöt, 
amit Csiga letett elé - , de mindahányszor kirohantam 
okádni... Hopp!... Gyerekek, erről jut eszembe! Gyertek, 
mutatok valamit az utcán!

Nem messze a lebujhoz, a szemközti oldalon működött 
valami flancos étterem, Ganyé erre vezette a barátainkat.



Már messziről észrevették a polgármester hófehér limu
zinját. A friss -  és még igencsak „illatos” -  dekorációt 
viszont csak jóval közelebbről pillantották meg... Ganyé 
ideúton úgy gondolta, feldobja egy kicsit a sima motor- 
háztetőt a luxusautón. Felmászott hát rá, nekigyűrkőzött és 
odarondított -  pontosan a közepére. Ám minden valószí
nűség szerint egyelőre elégedetlen lehetett az eredménnyel, 
mivel mostanra a kupac tetejébe bökve egy szál vérvörös 
rózsa virított.

-  Tyű... hó... várjatok... megint kell!... -  azzal se szó, 
se beszéd, ott helyben letolta a gatyáját, kidüllesztette a 
seggét, nyomott, mint aki szülni akar éppen, aztán mielőtt 
a szar a járdára pottyanhatott volna, Ganyé hirtelen körbe- 
pördült, elkapta még a levegőben, s egyenesen a szemközti 
kirakatba vágta. Jó nagyot csattant az üvegen.

***

Rúterdő Farka már két napja és álló három éjszakája üldöz
te a sakált a vadonban, amikor a harmadik nap reggelén 
elérték a hegyvidéket. Hősünk maga sem tudta pontosan, 
miért is szeretné utolérni, ám a kecses vad folyton bevárta 
őt néhány lépésnyire, s egyre csak csalogatta tovább és 
tovább, pimaszul incselkedett véle, egy pillanatra sem 
hagyva neki békét.

így ment ez egészen az első hegylábakig, ahol is Rúterdő 
Farka végleg szem elől tévesztette a sakált, mindazonáltal 
rendíthetetlenül továbbloholt a hegygerinc felé. A me
redeken egyre lassult a tempója, végül már nyolckézláb 
igyekezett felfelé. Amint egy feneketlen szakadékot meg
előző utolsó szikla mögül elődugta busa fejét, lapos orra 
előtt a semmiből hirtelen egy tárcsás magnetofon tűnt



elő, melynek látványától Rúterdő Farka még vinnyogni 
is azonnal elfelejtett. A jelenés egy pillantás erejéig még 
ott lebegett teljes valószínűtlenségében, majd lassacskán 
semmivé foszlott. Rúterdő Farka megrázkódott, mint ha a 
bundájából is el szeretné távolítani a több mint szokatlan 
látványt, majd -  mivel egy cseppnyi hajlama sem volt a 
töprengésre -  némiképp megnyugodva óvatosan elindult a 
lejtőn. Ebben a pillanatban Zrüngüdzü-tütü, mechanikus 
fémfecske alakjában jókorát koppintott röptében barátunk 
vaskos homlokán, a vállára zuhant és sűrű géphangon pa
naszosan brekegni kezdett. Grkk-brkk, pislogott szaporán 
Rúterdő Farka. A következő percekben vadul nyüzsögni 
kezdett tér és idő: a levegőben, a földön és a föld alatt mil
liárdnyi káprázatos tünemény jelent meg egyre és foszlott 
köddé folyamatosan.

Négy, egyenként százhúsz fontos beocsini cementeszsák 
landolt egyidőben Rúterdő Farka tarkóján, egy hirtelen 
szökkenés perdítette meg önmaga körül, a saját arckopo
nyája egy függőleges tengely mentén szétnyílt és össze
csukódott, ugyanabban a pillanatban Csorosznójungudzu 
odvas bélfodra tapadt az orcájába, gyökerestől beléfojtván 
a páni üvöltést. Rúterdő Farka lekushadt a nyirkos sziklára 
és hang nélkül remegett minden ízében.

Ezen a környéken már jócskán benépesült az erdő 
eszes lényekkel. Tündérek és koboldok húzódtak meg a 
fák gyökerén, csapzott szakállú vízi bihalok szántották 
hegyes csőrükkel az apró tavacska felszínét, nem is be
szélve a keménypecsű vadtrpszekről, akiknek valahol 
itt kezdődött a birodalma, no meg az odvas ellenfelek is 
gyakran-gyakran errefelé portyáztak titokzatos hadjárataik 
alkalmával. Az ő gondolataiktól hemzsegett itt lent és fent



minden. Téridomok és mozdulatok, érzések és érzékek, 
színek, szagok, ízek, hangok és tapintások realizálódtak az 
időben és a térben minden pillanatban, majd enyésztek is 
el azonnal a végtelen semmiben. Ilyen különös táj volt ez, 
ahová a gyanútlan Rúterdő Farkát a ravasz sakál elcsalta... 
Tulajdonképpen minden megjelent itt egy szempillantás 
alatt, mi égen és földön elképzelhető, egyetlen dolgot ki
véve: a Mzemze-követ.

A Mzemze-kő. Rúterdő Farka még akkor megfeledke
zett róla, amikor elhagyta a hasadékot és a falkát, ami na
gyon is helyénvaló egyrészt, mivel az Útra kell elsősorban 
mindig koncentrálni, hiszen ha csupán a cél lebeg folyton 
a szemünk előtt, az csak zavar az előrehaladásban! Ám 
most azért talán mégiscsak jól jött volna egyetlen kósza 
gondolat...

De Rúterdő Farka egyelőre csak lapított egy szikla tövén, 
nem csupán a szemét, de az egész fejét eltakarván, s csak 
reszketett egyfolytában, miközben oldalánál lassanként 
apró tócsákba gyűlt a verejték.

* **

Annyira hálás vagyok a pálinkának! Álmodó Arimán mell
kasát jóízű és megkönnyebbült sóhaj hagyta el, éppen ebben 
a pillanatban. Vagy a pálinkáért Istennek?... Ahogy lecsorog 
(a pálinka? Isten?) és szétárad, végigfut az artériákon, hűsít 
tüdőt, melenget gyomrot és szívet, körbefordul velem a Föld, 
szeretetének gravitációja a talajhoz tapasztja talpamat, s én 
lassan lehasalok, magamhoz ölelem Őt és megcsókolom. 
Nincs ebben semmi áhítat, csupán viszonzott szeretet.

Bizony-bizony... igencsak sok évnek el kellett telnie, 
temérdek fluidumnak lefolynia a folyón, mire Álmodó



Arimán megtanulta végre, hogyan lehet „ésszel” fogyasz
tani a gyümölcspárlatot. Először is tudni kell kiválasztani 
a megfelelőt. Ez személyre szabott, még a csúcsminőségen 
belül is. A neked való pálinkát ugyanúgy ismerheted fel az 
illatáról és az ízéről, mint a hozzád illő nőt. Másodszor: ha 
túl sokat leengedsz belőle a te feneketlen torkodon -  legyen 
az a párlat bármennyire hozzád illő az olyasféle hatással 
lesz a lelkedre, mint amit a tüdőddel tenne az a belélegzett 
levegőmennyiség, mely többszöröse a szerv kapacitásának. 
Az egyéni kvantitatív és kvalitatív mutatók a szent grál 
segítségével kalibrálhatok (nem löttyen ki, nem okoz rajta 
korróziót három nap tárolást követően sem), egységnyi 
párlat plusz a lélek súlya (mely ugye egyénenként változó) a 
javallott napi elfogyasztandó mennyiség. Se több -  de -  se 
kevesebb! így látja ezt az alkímia, s erről beszél néhány apok
rif szöveg is (mely egyébként sürgős kanonizálásért kiált!).

Aqua vitae... Nunc est bibendum!

** *

Igen. A valeriána segít. Ha én is segítek neki. Minden 
bizonnyal. Én most szimbiózisba vonulok a macskagyö
kérrel.

** *

-  Jegyeket, bérleteket kérem felm utatni!... Jegyeket, 
bérleteket kérem felmutatni!... -  sorolja, míg bele nem 
zöldül. De ez sosem fog belezöldülni!... Jesszusmária, 
miféle ember képes ezt a munkát elvégezni, és ráadásul 
még élvezni is?!...

A miniszterelnököknél és a rendőrfőnököknél csupán 
a portások és a helyi járatok kallerei tudnak jobban meg



részegedni a hatalom birtoklásától. (S talán még néhány 
takarítónéni.)

Valahol a b.-i földalattin járunk, illetve a tizedik és a 
tizenötödik korsó között. A nap folyamán hőseink végig
látogatták a metropolisz vendéglátóipari egységeit, közben 
a helyi tömegközlekedés adta lehetőségeket vették igénybe. 
Morgó Mjölnirt „jegyek és bérletek” felmutatására képtele
nül. Még a Nagy Utazás legelején felmerült a téma, ki ho
gyan bliccelt eddig, és a Festő mesélte, hogy lebukás esetén 
ő mindig egy bizonyos címre küldeti el a büntetőcédulát 
-  persze amennyiben sikerül neki megdumálni a jegyellen
őrt. Eddig a pillanatig minden rendben ment, most viszont 
egyszerre felbukkant a falra festett. Itt a Kontroll!

-  Jegyeket, bérleteket kérem felmutatni! -  Jól megta
nulta a szövegét. A Festő elsápad Morgó Mjölnirt helyett, 
aki nagyon lassan és nyugodtan emeli fel vérben ázó 
tekintetét.

-  Szabadna a jegyét... uram?...
-  Nincs.
-  Akkor a bérletét...
-  Az sincs.
-  Ebben az esetben kénytelen leszek önt megbírságol

ni... ez ötszáz fitying lesz...
-  Ja. Ha nálam annyi pénz lenne... ott ülnék még vala

melyik kocsmában.
-  Akkor kérném a személyi igazolványát...
-  Nincs.
-  Akkor viszont rendőrt kell hívnom, uram...
-  Akkor hívj. -  A kaller itt valamiért erősen elbizony

talanodik, talán Morgó Mjölnirt cseppet sem fenyegető, 
viszont halálosan nyugodt tekintetétől. Nem tudom, vajon



ebben a pillanatban is annyira imádja-e a hivatását. Teljes a 
csend, körülöttük mindenki feszült érdeklődéssel szemléli 
a jelenetet, csupán Morgó Mjölnirt bámulja egykedvűen 
a bakancsa orrát. A kaller töpreng. Egyre töpreng. Lassan 
talán eljut a csepp agyáig, hogy egyre inkább kezd nevet
ségessé válni.

-  Rendben, mondja a címét -  sóhajt fel végül. Olybá 
tűnik, az ügy elintéződött. Morgó Mjölnirt végülis benyög
hetne akármilyen kamu állandó tartózkodási helyet. De 
nem. Neki feldereng a ködös elméjében a Festő órákkal 
ezelőtti sztorija a hasonló helyzetekkel kapcsolatban, 
ezért megkérdezi, mi is volt pontosan az a bizonyos cím. 
A szerencsétlen kaller orra előtt kérdezi meg a társától a 
saját címét! De úgy látszik, a fickó feladta már a meccset, 
egyetlen vágya, hogy mielőbb eltűnhessen ebből az átko
zott szakaszból. A Festő súg, jó hangosan:

-  Hárer Pál 9.
-  Roller Károly 1. Harmadik kerület -  közli röviden 

a hős ellenőrrel Morgó Mjölnirt, akinek már a füléből is 
sör szivárog lassacskán. A főszer villámgyorsan kitölti a 
csekket -  a többi adatot a valóságnak megfelelően diktál
ja be Morgó Mjölnirt, mert túl részeg már ahhoz, hogy 
hazudjon -, majd szaporán elhagyja a vesztes csatateret, 
ügyet sem vetve a többi utasra.

-  Keleti Pályaudvar -  szól a hangosbemondó. Ahogy 
kilépnek a metróból, Morgó M jölnirt azonnal, még a 
szerelvény előtt meggyújtja a csekket, jó magasra tartva 
hagyja, hogy az lángra kapjon, majd egy laza csuklómoz
dulattal a legközelebbi kukába ejti. Reméli, hogy az ellenőr 
valahonnan figyeli őt.

***



A bögölycsipdeste, üldözött tehén útján libbensz tova, 
át a Nagy Vízen, elveszítve toportyánarcod, hegyes füled 
koponyádhoz simul lassan, s miközben a sarkadra szárnya
kat növesztesz, peregnek a képek, üdvözítő Hírt viszel az 
Asszonynak, fényes csillag gyúl az égen, könnyebbült sóhaj, 
eldobván szárnyaidat is, a csizmád szárán megpihensz. 
Ám újra csak visz még tovább a lendület, szárnyak nélkül 
immár, balra és lefelé, libbensz tova a kacskaringós úton, a 
végén egy kút vár, lényege színtiszta kristály gyümölcspár
lat. Ismételt sóhaj, bár belátod, ez még nem lehet az igazi, 
mert új fent érzed, ahogy süllyedsz, ahogy ismét elalszol.

15.

Mily különös: egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy 
ma reggel felébredtem. Szó szerint...

** *

-  Pallor y Pavor, por favor!
-  Mi köll? -  morogta Csiga rosszkedvűen. Szemmel követ
hetően nőtt a borostája, ahogy megállás nélkül mosogatott 
egész este.

-  Dobj egy gyomorkeserűt. Citrommal és jéggel -  ren
delt Álmodó Arimán, majd ismét Morgó M jölnirt felé 
fordult: -  Ez a keserű sem az igazi már. Lehet, holnaptól 
abszintens leszek...

-  Nem is rossz ötlet... Csiga, tölts inkább kettőt abból 
a cseh likőrből, amivel a múltkor hencegtél, hogy már az 
is kapható a lebujodban.

-  Nem az én lebujom... -  dörmögte a csapos, de azért 
sebtiben kiszolgálta őket. Nehezen fogy ez a lötty. Az



öregeknek nincs rá pénzük, meg nem is nagyon ismerik. 
Kockacukor, láng, kocc, le vele! A jóízű sóhaj garantált. 
(S persze a heves köhögőroham is annak, aki nem szokta 
meg. No, a hőseink esetében erről szó sem volt.)

-  Annyit regéltél már a firkász dolgaidról, arról viszont 
még egy szót sem ejtettél eddig, az irodalomnak m ért 
fordítottál hátat -  ragadta meg a téma fonalát újra Morgó 
Mjölnirt.

-  Hátat fordítottam annak is, bizony. Bár a minap fel
sejlett bennem saját primitív ősképem... annak mitologi
kus megrajzolására talán még vállalkozom. Valami egészen 
vad... zabáló, fingó, vedelő, nőstényeket gátlástalanul meg
hágó figura az ősrengetegben... Talán megérne egy misét... 
... Az van, hogy művészileg túlléptem a nihilizmuson, s 
most nem igazán tudom, hol is vagyok voltaképpen... 
Olvastam egyszer egy falfirkát, amelyben -  mint a legtöbb 
esetben -  hatalmas bölcsesség rejlik. Az a baj a világgal, 
hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg 
tele vannak kételyekkel.

-  Hát, ez mindenesetre elgondolkodtató...
-  Bizony-bizony... Egy francia barátunk pedig a kö

vetkezőket válaszolta, amikor valaki megkérdezte tőle, 
mit fog írni legközelebb: nem, öregem: nem tudom, hogy 
egyáltalán fogok-e írni. Néha úgy érzem, hogy az írás csak 
gátja az életnek, s hogy cselekedeteinkkel jobban ki tudjuk 
fejezni magunkat, mint szavainkkal. -  Álmodó Arimán 
újabb cigarettát helyezett a szipkájába, majd kisvártatva 
imigyen folytatta: -  Márpedig én magam is mindig csupán 
írott válaszokat adtam a világ kérdéseire -  talán jó vála
szokat... talán nem -  tettek helyett... De hát tán éppen ez a 
pozitív bizonytalanság serkent alkotásra. Mert ha ez -  így



vagy úgy -  megszűnik, véget ér a művészi alkotás is. Illetve 
jobb, ha véget ér...

-  Mégis mit értesz „pozitív bizonytalanság” alatt?...
-  Nézd... csupán egyetlen dologban lehetek száz szá

zalékig bizonyos: hogy én úgyszólván semmit sem tudok. 
Legalábbis a lényegről. A többiek? Nos, ezt én honnan a 
fészkes fenéből tudhatnám? Az egyetlen dolog, ami némi 
vigaszt nyújt nekem, hogy valamikor réges régen élt egy 
görög tanító, aki tett egy hasonló kijelentést. Most vagy az 
van, hogy csupán mi ketten vagyunk ily pokolian ostobák, 
vagy pedig a többiek önkritikája nem elég erős... Soha nem 
megváltoztatni szerettem volna az embereket -  hogyan is 
kontárkodhatnék én a Teremtésbe?! -, csupán felébreszteni 
szeretném őket -  hogy maguktól megváltozzanak... ha 
akarnak - , és ama vén görög szerénységére nevelni.

-  Javíts ki, ha tévednék netalán -  vakarta meg Morgó 
Mjölnirt az üstökét -, de te szerénységet emlegetsz, viszont 
amikor a saját „tudadanságodról” beszélsz, folyton az az érzé
sem támad, hogy iszonyatosan bölcsnek képzeled magad...

-  Talán igazad van -  mosolyodott el halványan Álmodó 
Arimán. -  Tudod, én is érzem: esetemben még abban is 
akad némi exhibicionizmus, ahogy látványosan próbálom 
leküzdeni az exhibicionizmust magamban... De igyek
szem... Rettenetesen igyekszem...

***

-  Azt mondtad, a pozitív bizonytalanság alkotásra serkent: 
akkor veled mégis mi történt? -  Morgó Mjölnirt ismét 
Csiga irányába integetett.

-  Nem az alkotásról mondtam le -  kocogtatta meg Ál
modó Arimán a pulton heverő fényképezőgépet. -  Viszont



volt egy olyan gondolatom, hogy bár bizonyára nem látom 
(mert nem is láthatom!) jól a világot, érted, az igazit, meg 
tán még csak nem is érzem jól, viszont jól írom, ebben 
szinte teljesen biztos vagyok. Érted? Ezek már veszélyes 
vizek... -  belekortyolt az italába, aztán folytatta: -  író 
emberek... ccc... csináltam éppen elég sokáig... Az íróra 
mindig is erősen hatnak a testi indulatok, túlságosan is 
számít, hogy épp éhes-e avagy jóllakott, vagy hogy éppen 
tökön rúgták-é fél órával ezelőtt -  mindezek nagyon is 
befolyásolni fogják a fogalmazásban. Tudod, a leírt szöveg 
nem eléggé képlékeny, és túlságosan lineáris, ha érted, mire 
gondolok... Innen eredhet talán a lineáris tér-idő elgon
dolása is a „modern” embernek, ami szerintem igencsak 
távol áll a „valóságtól”... Talán a legjobb írók lehetnének 
az aszkéták, a különféle vallások szerzetesei, akik jó régen 
túl vannak már az anyagi világ bagatell ügyein (de a dog
mákon is!), akik felsőbb régiókba emelkedtek... Hahh, ők 
viszont nem írnak! Bizonyára tudják jól, hogy nem érde
mes Buddha, Pithagórasz, Szókratész, Krisztus... ezek
az emberek egyetlen szót sem írtak le életükben. Van egy 
nagy újvilági pszichedélikus, akinek a módszereivel ugyan 
nem értek egyet, de a céljaival annál inkább. Ő a keleti 
bölcsességből a saját életfilozófiájába merítette át a követ
kezőt: természetesen mindannyian tudjuk, hogy a bölcsek 
nem beszélnek. A Tao könyve azt mondja, hogy aki tud, 
az nem beszél, aki pedig beszél, az nem tud. Figyelemre 
méltó meglátás. Ez persze már a bölcsesség legmagasabb 
foka, de a kimondott szó még mindig sokkal képlékenyebb 
a leírtnál, s van még egy nagy-nagy előnye vele szemben: 
a zeneisége... Ilyen ez a „morgáson és visongáson alapuló, 
önkényes jelrendszer”...



-  Mondd, nem csupán arról van itt szó, hogy elhagyott 
a „múzsa”, és mindez csak mellébeszélés?... -  somolygott 
gonoszán Morgó Mjölnirt a bajusza alatt.

-  A Múzsa? A Múzsa is csak olyan, mint a többi szerető: 
akkor hagy legelébb faképnél, ha túlságosan lángolsz érte. 
Ha minden erőddel megpróbálod magadhoz láncolni. Én 
viszont soha nem aggódtam különösebben az „ihlet” elma
radása miatt, mivel nem vettem sohasem túl komolyan az 
írást, magamat és ezt az egészet -  mutatott körbe Álmodó 
Arimán, hogy az egész világra érti.

-  Netán kifogytál a témából, az ötletekből... -  próbál
kozott tovább Morgó Mjölnirt.

-  Annyi minden történik velem, hogy sosem volt rá 
szükségem, hogy a témán sokáig töprengjek... De bizonyos 
szempontból ebben teljesen igazad van: talán csakis lus
taságból vagyok mindig őszinte, és nem is tudok, vagy 
nincs elég türelmem történeteket kitalálni, ehelyett mindig 
csak a megtörténtet dokumentálom a magam módján, 
kissé „átrágom” ugyan, de akkor is csak egyszerű krónikás 
vagyok... és hát akkor lehetnék már akár bírósági írnok 
vagy mérlegképes könyvelő is inkább...

-  De te nem ezt az utat választottad végül...
-  Nem. Bizony, nem ezt...

** *

Eszembe jutott már annyiszor, megpróbálom Isteni H u
morral feltölteni mindazt, amit írok... De időnként úgy 
érzem, a halhatatlanoknak nincs is humorérzékük.

***



Morgó M jölnirt egy kis időre távozott, de előtte még 
mutatta Csigának, hogy mire visszajön, nem szeretné a 
korsóját üresen viszontlátni.

-  És arra még soha nem gondoltál, hogy elutazz messzi 
vidékekre, s ott élményeket gyűjts? -  kérdezte, amikor 
jócskán megkönnyebbülve visszahuppant a bárszékére.

-  Kölyökkoromban ez volt m inden vágyam, eleinte 
ezért is szerettem volna újságíró lenni. De aztán rájöttem, 
van nekem annyi fantáziám, hogy a szobámban ülve, az 
ablakokon (például a Könyveken, a Növényi Segítőn) 
keresztül is meg tudjam ismerni a világot, másrészt olyan 
vagyok, mint az „okos majom”, aki héjastól eszi a banánt, 
mivel úgy is tudja, mi van benne.

-  Ismét a szerény bölcs...
-  A picsába, tényleg!... -  vihogott fel Álmodó Arimán. 

-  Tudod mit? Hagyjuk... igyunk inkább... Hé, Csiga!... 
Érdekes, ha egy új városba költözöm, általában csak a 
pincérek azok, akiknek előbb megtanulom a nevét, mint ők 
az enyémet... Habár... ők is elég gyorsan megtanulják...

-  Miért? Ez számodra egy új város?
-  Mi?... Ja, nem... Csak úgy eszembe jutott...
Egy rövid ideig csendbe merülten kortyoltak és füs

töltek, Álmodó Arimán kiüresedve, jókedvűen, Morgó 
Mjölnirt pedig elgondolkodva.

-  És nem is a dolog anyagi részével volt gondod?...
-  Az anyagi részével? -  vigyorgott Álmodó Arimán. -  

Na azzal egy cseppnyi gondom sem volt! A lelkiismeretem 
tiszta. Egyik könyvemmel sem kerestem egy vasat sem... 
firkászként meg csak részben prostituáltam  magam... 
mondjuk, mintha csupán leszopnám a kuncsaftot, közben



„odalent” szűz maradnék. Nem, ezzel nem volt gond... egy 
szál se... Igyunk meg egy kávét! Csiga!

***

-  A céljaid? Mik voltak?
-  A céljaim? I-hi-rodalmi No-ho-bel-díj! -  vihogott Ál
modó Arimán. -  Nem, nem, csak viccelek... Az Örökké
valóságnak írni?... Nem is tudom... Másrészt jó katonának 
is csak az számít, aki mindenáron tábornok akar lenni... 
Az Örökkévalóságnak... ha egyáltalán lehetek olyan naiv, 
hogy higgyek az „utókorban”, futó porban... Az Örökké
valóságnak írni... Lehet, hogy megtettem... Ki tudná ezt 
itt és most eldönteni?... Lehet, hogy megtettem... Lehet, 
hogy nem kellett volna... Lehet, hogy az „itt és most”-ban 
sem hiszek... Csiga! Kész van már az a kibaszott kávé?! 
Kezdem elveszíteni a fonalat, Atroposz...

** *

A forró kávé azonban rögtön hatni kezdett, s Álmodó 
Arimán néhány korty után képes volt újra összeszedni a 
gondolatait.

-  Aztán voltak még apróságok, amelyek bosszantottak. 
Például egy arc ugyanazon a néven publikált, mint én. 
Meglehetősen szar verseket. Lehet, hogy az én verseim is 
szarok, de hát azok legalább a saját szar verseim... És hiába 
szóltam neki, hogy bocs, faszi, én ülöm meg régebb óta ezt 
a gebét, enyém az elsőbbség a lovin... Még az is megfor
dult a fejemben, hogy „meg akarta lovagolni” a nevemet, 
meg hasonlók, s hiába bizonygattam magamnak, hogy 
nem vagyok hiú, hogy a tartalom a lényeg, a gondolat, 
a szellemiség, nem pedig a szerző, a név, hogy valójában



anélkül kellene közzétennünk a dolgainkat, közkinccsé, 
mint régen a meséket vagy a dalokat... Mégsem hagyott 
nyugodni az ügy... Pedig nem lett volna szabad megenged
nem magamnak, hogy mindez felbosszantson... -  Álmodó 
Arimán a kávé mellé immár a második cigarettára gyújtott.
-  Aztán még valami: mára már minden új könyv amolyan 
„szellemi kétszersült” csupán. Kevés az új gondolat.

***

-  Szóval ahogy leraktad a tollat, a könyveknek is hátat 
fordítottál?
-  Ellenkezőleg! Szinte soha nem faltam még ennyire a 
köteteket, mint az utóbbi időben. Hiszen egyrészt ott van 
a rengeteg „klasszikus”... Napról napra elkap a pánik, hogy 
nem lesz rá elég időm az életem végezetéig sem, hogy 
mindet elolvassam, ami érdekel... No meg azért manapság 
is születik olykor egy-egy kiemelkedőbb alkotás...

-  S miért jó ez neked, hogy ennyit olvasol? A műveltsé
gedet gyarapítód? -  Morgó Mjölnirt lepöccintette a hamut 
a cigarettája végéről.

-  A műveltségemet?... Ki nem állhatom a tudásukat 
fitogtató „művelteket”, akik, mivel tehetségük egy szikrányi 
sincs, eszük és szívük helyett megpróbálnak az ülepük 
segítségével az egekre törni!... Nem, számomra az írás (és 
az olvasás is) elsősorban „vallási” élmény. És szexuális. 
Meglepődtél?... A két dolog közelebb áll egymáshoz, mint 
gondolnád... Azt a bizonyos bizsergést keresem, amit 
először természetesen csupán a tartalom  válthatott ki 
belőlem, ám az utóbbi időben egyre gyakrabban a forma 
is előidéz... Amikor a kezembe veszek egy új (vagy akár 
régi, könyvtári) kötetet, előbb körbejárom, megszaglá



szom, letisztítom, mint egy almát, s csak azután harapok 
bele. ... Először épp egy könyvtári drámakötet esetében 
vettem észre: amikor levettem a külső borítóját, hogy ne 
zavarjon olvasás közben, olyan heves szexuális izgalmat 
éreztem, mintha egy nőt hámoztam volna ki a blúzából... 
Lehet, arra várok, hogy egyszer majd ebben is megtalá
lom az „igazit”?... Jól tudom, éppen annyira nem létezik, 
mint nőben... Keresni a „másik felemet”... Vagy egyáltalán 
nincs ilyen... vagy sok ilyen van, talán minden. Ez volna 
az Egység.

** *

-  Azért furcsa, hogy ekkora szeretettel beszélsz róla -  
gondolkodott el Morgó Mjölnirt - , mégis abbahagytad 
az írást...

-  Éppen eme szeretet m iatt történhetett meg, hogy 
lemondtam róla. Mert be kellett látnom, hogy nem eb
ben tudom magam igazán kifejezni... -  Álmodó Arimán 
megvakarta az orrát. -  Attól tartok egyébként, túlságosan 
is ostoba vagyok ahhoz, hogy a prózában m aradandót 
alkothassak. Szerencsére minden, amit leírtam -  az újság
cikkektől kezdve, a naplóbejegyzéseken át a regényekig -, 
költészet. De hát akkor is... -  A mondat befejezése helyett 
az italába kortyolt. -  Zenével viszont túl későn kezdtem el 
foglalkozni... a festést pedig már kölyökkoromban elha
nyagoltam... szóval ezeknél technikai gátakba ütközöm... -  
Álmodó Arimán felemelte tekintetét a poharáról. -  Mindig 
a maradandót szerettem volna megragadni a pillanattal 
szemben... Aztán jött a fényképezés ötlete: a pillanatban 
megragadni a maradandót!

** *



Nézitek a megduzzadt magból sarjadó növényt, a jó talaj
ból hogyan tör elő, nyelét nyújtja, lombját terjeszti három 
irányba sebesen, peregnek a képek, mint óriások álmai 
zúdulnak a három királyság körben futó árnyai felé; de 
Tanngniortr és Tanngrisnr tépik, nyúzzák már két irányból 
az időt, a Nídhögg kígyó alulról nyelvét ölti, szisszenve 
reped föl a ragnarök húsa, fájdalmasan, s az anornák szövik 
már az Űj Királyság pilléreit; Slepnir suhan a seholba sebe
sen, Hugin és Munin röppennek kétfelé, majd eltűnnek a 
végtelenben a gigászi vállakról, melyeken megremeg az ég, 
hirtelen lezuhan. Látjátok, amint a lótusz lassan leereszti 
leveleit, s mosolyogva, csendesen elenyész. Látjátok, hogy 
nincs változatlan maradandó, mert a változásban él csak 
túl a pillanat, míg peregnek a képek, de sejtitek is, hogy 
ez még nem lehet az igazi, mivel újra csak érzitek, ahogy 
lemerültök, ahogy ismét csak elalusztok.

16.

Él.
Kincsem. Eltelt három nap, s ma délelőtt még nagyobb 
intenzitással tört rám a hiányod. Nagyobb erővel, mint 
vasárnap reggel -  amikor én is kerestelek ébredéskor, egyre 
kerestelek, s magam is meg szerettelek volna ölelni. Egy 
végtelen, szeretetteljes pillanatra.

Amikor az imént megpróbáltalak felhívni, de csak a 
vonalban a süket sistergés felelt -  én, aki elsősorban a 
telepatikus kommunikációban hiszek, s annak hiányát 
egy pillanatra sem érzékeltem - , valóságos, feneketlen 
pánikba zuhantam...



Igen. Mindenképpen látnom kell tégedet újra. Mielőbb. 
Amióta csak ismerlek, Kedves, nagyon erős bennem a 

mélységesen baráti, a lélekben rokon, a csendes múzsái 
érzés irántad, ám delejt m indez akkor kapott igazán, 
amikor az ujjhegyeink legelőször találkoztak. A Magas Ég 
milliárd csillaga alatt, a gyepen hanyatt fekve, csendesen. 
Talán épp most van itt az ideje, hogy összehangoljam 
magamban a szeretetet és a szerelmet. A plátóit és a testit. 
Sok nő volt az életedben? Az életemben? Nagyon sok. Van. 
Az ágyamban viszont nem olyan sok. Még kevesebb, ami 
igazán számít.

Káprázatos, ahogyan a szombat éjszaka abszintsziru- 
pos/homályos delíriumából kristálytisztán kidom boro
dik az ARCod, még sokkal inkább eltompítva a háttér 
kontúrjait. Azóta is. Ha lehunyom a szemem. A szemedet 
látom azonnal. Kicsit kérdőn, szeretettel és ragaszkodással 
telve -  Álmodó Arimán a tekinteted simogató tüzében. 
Gyógyít. Köszönöm.

Mindez a Regényem része. Remélem, a Regényedé is.

** *

Gondolja mindezt Álmodó Arimán. De a Farkas vajon 
mit gondolhat?

***

-  Bébi, ha a farkamnak jó vagy, nekem is jó vagy.
Abigél az ágy végében szipog, Álmodó Arimán a falnak 
fordulva alvást tettet.

Abigél, az áldozati bárány. Csak két napja érkezett G.- 
re. De puha nyakát máris készséggel felajánlja a pengeéles 
agyaraknak. Húsa istenien omlós lesz a könnyek állandó



pácától és a mérhetetlen alázattól. A megmagyarázhatatlan 
szerelemtől, gyilkosa iránt érez. A nők nem tudják, mit 
akarnak, de egy pillanatra sem nyugszanak, amíg meg 
nem kapják. Hát te most megkaptad! Kicsi Abigél. Annyira 
szánom ezt a lányt, hogy legszívesebben azonnal megfoj
tanám. Gumikesztyűben. Undorodom tőle, a szerelmetes, 
mindig mindent megbocsátó orcájától, hallgatag lényétől, 
törékeny alkatától. Ugyanakkor annál nagyobb hévvel, álla
ti, vad gyönyörrel hágom meg minden irányból, brutálisan, 
kíméletlenül. Minden alkalommal olyan gyorsan beleélve
zek, ahogyan csak tudok. Utána legszívesebben leköpném, 
de nem teszem, m ert tudom, még annak is jobban örülne, 
mint a hallgatásomnak, a közönyömnek. Utána tetszhalott 
vagyok. S persze olyankor már önmagámtól is határta
lanul undorodom. Ne szipogj már!... És NE SZERESS!! 
Esküszöm, annyi büszkeség sem szorult belé, mint egy 
meztelencsigába. Időnként érzelmileg annyira bele tudom 
magam élni a homoszexuális férfiak helyzetébe...

Abigél a tökéletes kiteljesedése annak a rítuskoszorúnak, 
amit Álmodó Arimán Lottóval, az ő Sötét Szerelmével an
nak idején megálmodott, s azóta is egyre fonogat. Ennél 
teljesebb rituális érzelmi áldozatot már elképzelni sem 
lehet a piszkos és hideg szerelmi kőoltárukon.

Abigél szombat délután megérkezett az 5.30-as p.-i gyors
sal. Napközben Álmodó Arimán még emberként (lejke
zelte, aztán elérkezett az est, a varázslatos züllés és önpusz
títás ideje, pörögtek a punkok a padláson, Abigél képtelen 
volt tartani a tempót, meg persze várta már nagyon, hogy 
elgázolják, megtapossák és megalázzák rendesen.

-  Menj csak a szobámba, hamarosan követlek én is. 
Csak ezt még előbb megiszom -  mutatott Álmodó Arimán



egy bizonytalan pontra, hogy abból nem lehetett tudni, a 
poharára gondol-é avagy az összes ócska cefrére, melytől 
roskadoztak az asztalok a szobában. Abigél el, Álmodó 
Arimán pedig megkönnyebbülten nekiállt, hogy most már 
aztán derekasan lerészegedjen. Néhány röpke óra elteltével 
átbotorkált a szobájáig, lehányta magáról a gúnyáit, majd 
azon mocskosán és bűzösen befeküdt a nő mellé, azaz 
egyenesen reája. Előtte meg se nézte, hogy az alszik-é 
vajon. A lány orvul felé vetett csókjait ügyesen kicselezte 
a sötétben, villámgyorsan végzett, majd úgy tett, mint aki 
egyből mély álomba zuhan. De így is képtelen volt elviselni 
a testén Abigél izzadt érintését, ezért -  m intha csupán 
vizelni menne -  valahogy visszatámolygott a barátaihoz 
az előző szobába a diákszálló másik végében, s óvatosan 
befeküdt a fogadott húgocskája mellé. Érzelemre vágyott.

***

A másnapi forgatókönyv kísértetiesen hasonlított az elő
zőre. Abigél reggel nagyon gyorsan megbocsátott, amiért 
nem ébredhetett a szerelme mellett, s ráadásul azt egy 
másik nővel találta édesen összebújva. Kiengesztelődött, 
önmagától, azonnal. (Miért tetted, Abigél?!...) Aznap is 
korán távozott a neves alkoholisták gyűléséről, viszont 
ezúttal Álmodó Arimán néhány órával később úgy próbált 
beosonni a szobájába, hogy még véletlenül se ébressze fel 
a nőt. Az persze éberen várta...

-  Megjöttél?...
-  Ja -  motyogta bosszúsan Álmodó Arimán, s próbált 

valamit szöszmötölni a sötétben, hogy húzza az időt.
-  Jössz már?... -  Á lm odó Arim án felsóhajtott és 

kelletlenül a takaró alá bújt.



-  Figyelj... fújtunk is, tiszta hígítószagú a pofám... -  
Valójában az egész lénye tiszta hígítószagú volt.

-  Nem baj...
-  Koton sincs már...
-  Vettem. Amikor elmentem sörért...
-  Bébi. Ha most mi dugunk, én reggel képtelen leszek 

felkelni, hogy a vonathoz kísérjelek...
-  Odatalálok... -  Álmodó Arimán még egyszer felsóhaj

tott, majd nekigyürkőzött. Egyik pillanatban felkapcsolta 
az éjjelilámpát, hátha ily mód gyorsabban végez, de azon
nal le is kapcsolta. Akárhová nézett, m indenütt ugyanaz. 
Még a vaginából is a szerelmes tekintet pillantott vissza 
rá. Elképesztő!

Azért nem húzta most sem sokáig, ímmel-ámmal szín
lelt egy röpke orgazmust, gyorsan csomót kötött a gumira, 
utána felrántotta a gatyáját, s a falnak fordult, mint valami 
migrénes feleség.

-  Kérlek. Csak még egy kicsiiit...
Csend.
-  Nem. Hagyj aludni.
Csend.
-  Kérlek...
-  Ha nekem nem jó, akkor mi értelme van?...
Rövid csend, majd: -  Igazad van...
Kora reggel Abigél egyedül készülődött az útra, s miután 

végzett, megpróbálta megcsókolni a hanyatt fekvő, ismét 
csak alvást tettető Álmodó Arimánt, próbálta, próbálta 
rendületlenül, de az csak szorította össze a fogsorát, mintha 
száj zár alakult volna ki nála, mint a harci kutyáknál.

-  Mondd, ennyire nem vagyok jó neked?...

* *  *



Eonokkal később vagy korábban, a világév hajnalán. A 
Nő ujjheggyel gyengéden megemeli a Férfi állát, így kény
szeríve őt, hogy a szemébe nézzen: -  Megkönnyítem a 
dolgodat. Nem kell magyarázkodnod, elmegyek.

-  Kérlek, ne tedd. Egész életemben „megkönnyítették” 
a dolgomat... Talán most jobb ember lennék, ha ez nem 
így történik.

-  Majd még jobb ember leszel, van időd. S tán már most 
is jobb vagy, ha ennek igénye benned egyáltalán felmerül...
-  a Nő kedvesen pillantott a hirtelen elszomorodott Férfire.
-  Mindenesetre, ha meg akarok valakit változtatni, a maga 
javára, akkor előbb el kell őt fogadnom olyannak, amilyen. 
De amikor már nagyon-nagyon fáj bennem, olyankor egy 
időre elmegyek. Isten veled. Isten velem.

* * *

Lőtte azóta eltűnt valahol a messzi csillagködökben, sze
retettel gondolok reája, szép volt -  ott és akkor - ,  de azóta 
már egy teljeset fordult körbe a Varázsló gömbje, ez a ké
kesfehér tarka, ős kacsatojás. Abigél! Bárhol vagy is, ma 
az eszembe jutottál, rád is nagy szeretettel gondolok, és 
csak remélni tudom, hogy azóta valóban megbocsátottál 
nékem. Örülnék neki nagyon, bár kérni nem kérem. Kicsi 
gyermekekként a bogarakat tapossuk, később egymást. 
Nincs itt mást kérni, csupán a gömbnek kezelőjét. Ő majd 
megbocsát, talán, megtanít a fájdalommentes szeretetre, s 
imigyen segít tovább bennünket az Úton.

Csókollak, Abigél.

* * *



Ez a Taszurincsi ma hajnalban veszettül boldog volt! 
Minden áldott reggelente, ahogy kilépek a frissen rakott 
fészkem bejáratán, Lili ott várakozik már a küszöbnél, 
rám vigyorog szélesen, aztán a nadrágom szárát huzi
gálva noszogat, hogy induljunk már, induljunk azonnal, 
az alvó utcák és az álomittas mezők ébresztése egy csepp 
halasztást nem tűr!...

Lili, az én selyempillantású kicsi barátném, az udvar 
kövén aprókat dübörgő orrszarvúm, vinnyogó csalódás 
a reggel, ha nincs séta, ha valamely halaszthatatlan ügy 
engem is megfoszt a kedvenc kicsi kocogástól, melynek 
hatására aztán mindig jól indul a Nap. Sebes Szélkirály 
röpte késő estig végigkísér a lendületével.

Előfordul, hogy semmi nem fordul meg -  m utat a 
fejére a Kövér is, mikor a rézüst megtöltésének szent 
céljáért még az improvizatív római színház deszkáira is 
felhág, s életében tán legelőször riadt is egy cseppeteg. 
Gyere, Lili, fussunk! Az utca hosszán spricceljenek a pici 
cicák -  kényeskedő Mancikák -  százfele, nem kell most 
a Gondolat, mi az elmében megfordul, fordul a Föld, s a 
magas égről Napatya leragyog ránk; ujjongó baráti dallal 
köszöntnek a hajnali mezők, halihó!

Lili bizonyára Katinkát is befogadná harmadiknak, hogy 
együtt hódítsuk meg az ébredő Világot, de Katinka ilyenkor 
bizonyára a paplan alól kóstolja még orrával a hűvös hajnal
rózsákat az Álom peremén, közben talán Gézára gondol, az 
irodába behurcolkodott bátor címerespoloskára, ki szintén 
a barátunk. No, talán majd legközelebb...

Félúton jóízűt ropogtatok a csuklóimon, Lili, a kicsi 
macsigenga, boldog mosollyal tolja habzó pofáját a tenye
rembe, tüdőm telve tündérillattal, minek ide gondolat?...

*  *  *



A rejszolást meg lehetne adóztatni. Eleddig még senki
nek nem jutott ez az eszébe? Hiszen az onánia csaknem 
ugyanolyan, mint mondjuk a muzsikának a világhálóról 
való illegális letöltögetése. ...Ahogy például az imént vé
gigmustráltam ezt az órjás csecsű, kissé korosodó nővért 
a vadul kifestett ajkaival, miközben fölém hajolt, hogy 
a lázamat lemérje. Jócskán beleláttam a dekoltázsába, a 
lázam felugrott, a száját bámulva pedig akár a szemérem
ajkait is elképzelhettem -  no nem mintha bajszos lenne 
a lelkem. Mondtam is neki: -  Nővérke, ehhez nem ada
golnak itt elég brómot a teánkba. -  Mire ő, futó pillantást 
vetve a középtájt enyhén felemelkedő paplanomra, csak 
vihorászott. Aztán még hátulról is jól végigpásztáztam a 
tekintetemmel, ahogy elriszált, s máris megvolt az összes 
részlet, amit jól elraktároztam a memóriámban -  akár évek 
múlva is előbányászhatom, s bármikor a rendelkezésemre 
áll, hogy „használjam”. Egész pornófilmstúdiónyi ehhez 
hasonló „anyag” sorakozik már a mentális polcaimon, s 
elhiheted, komám, hogy még egy lyukas garast sem fizet
tem az egészért. No, a jövő mániákus önfertőzői már lehet, 
hogy fognak... ha nem akarnak megvakulni...

Ilyesmiken töpreng Álmodó Arimán a laktanya gyen
gélkedőjének mellékhelyiségében, ahol egyelőre a reggelit 
követő ürítkezését végzi -  tehát rendeltetésszerűen hasz
nálja a budit - , de már közben vatyarássza a herezacskóját. 
Ezt a ribancot a fejéből úgysem lesz képes egy jó ideig 
kiverni, lentebb próbálkozik hát...

Álmodó Arimán első -  nem spontán -  ejakulációja 
úgy jött össze kamaszkorában, hogy a család nappalijának 
szőrös huzatú kanapéján hason fekve nézegetett egy szaf
tos pornólapot, izgett-mozgott, mígnem az ifjonti erőtől



duzzadó pénisz egyszer csak ügyesen rátalált a helyes 
ritmusra, s amint a takarón a szőröket megérezte finom 
idegvégződéseivel, azonnal fröccsentő üzemmódra kap
csolt. Először persze igen nagy volt a riadalom: gyorsan a 
szőnyegtisztítót, lavórt, szivacsot, hajszárítót!... De azután 
még hónapokig hasonló technikát alkalmazott Álmodó 
Arimán (az ágy széle + rá a párnát = a kettő között ott a 
rés!), mielőtt felfedezte volna az ujjak egyszerű, mindazo
náltal módfelett hatásos módszerét.

Mostanára viszont már igazán profivá vált, mondhatni, 
tökélyre fejlesztette a recskázást -  ha a magasztos érzel
mektől eltekintünk, nincs az a mindentudó hetéra, akire 
Álmodó Arimán elcserélné a jobb markát... Most épp szi
mulánsként itt henyélek a gyengélkedőben, jókat zabálok 
-  hízok is rendesen! - ,  olvasgatok, írogatok, eldumálok a 
bent izzadó/reszkető narkósokkal, vagy a többi lógóssal, 
néha-néha elszívunk egy-egy spanglit... -  reggelente pedig 
meresztem a szememet a bögyös ápolónőre, aztán a slozin 
meg jól kiverem. Egészségemre!

* **

A legfőbb cél: m indenáron megtanulni visszalassulni! 
Álmodó Arimán „itt és most”. Milyen abszurd... M ind
untalan azzal dobálóznak, hogy nincs múlt és nincs jövő. 
Na hiszen! És a jelen? Mintha egyszerűbb lenne a jelen 
pillanatot meghatározni. Mint a térben a pontot. A gya
korlatban. Persze. No jó. Mondjuk: nincs idő. De nem is az 
időt szeretném visszalassítani, hanem éppen önmagamat. 
Mindenáron. És nem tudom, vajon attól dörömböl-é ily 
vadul a szívem, mert ez sehogyan sem sikerül, de azért 
én egyre csak erőltetem, vagy pedig éppen hogy eme



„fékezéstől” -  ahogyan a mögöttem törtető világ folyton 
a sarkamba tapos, a koponyáink vadul összekoccannak, 
kék és zöld a tarkóm. Mi lehet az ok?...

Akár visszamennék a drót mögé... Ott minden annyira 
lelassul és elcsitul, hogy -  totális hiábavalóságában -  szinte 
vég nélkül kiélvezheted. Ott akár háromszor-négyszer 
ennyit élhetnék, m int idekint. A m inőségről nem is 
beszélve... Időnként valóban szívesen visszatérnék oda... 
Az ember belefárad ebbe a nagy (látszat)szabadságba. S 
persze jó olykor-olykor feketén-fehéren látni a világot...

Lustaság? Félelem? Lassan már meg sem tudom őket 
különböztetni egymástól... Vajon melyiknek köszönhetem 
a kettő közül, hogy képtelen vagyok végleg kilépni e pörgő 
mókuskerékből?

* **

Heten a halott ládáján -  
Yo-ho-ho, meg egy üveg rum!
A többit megölte a rum s a sátán -  
Yo-ho-ho, meg egy üveg rum!

***

Valahol a sötét kontinens sűrű erdeiben, Él kertjein túl, 
ahol a negyedik folyó csillagalakban eléri a Hármakat, 
azon a földön, ahol már a legutolsó unikornis is a rohanó 
rinocérosz robusztus alakját öltötte magára, rejtőzvén a 
Kor elől, a Káf hegyének napszítta bércei között bolyongok, 
én, a szerencsétlen, világokon át üldözött lykanthrópos, 
fényből angyalok, tűzből szellemek, földből emberek 
írmagja a sárgolyón. Miközben Munkar és Makir hajszol
nak egyre fáradhatatlanul, ghúlok és únok falkái között



kutatom az egyetlen dzsinnt az Univerzumban, kinek 
szépen csengő tallérjai nem ám sárga aranyból verettek. A 
bölcsességnek ragyogó gyémántja az, amivel háláját lerója 
a megszabadítójának. Balra és lefelé kanyarogva baktatok 
fáradtan a Darb el-Minkari sehol véget nem érő ösvényén, 
az út mellett, jobb felől a patakban a Zemzem-víz csörge
dez. Egy óriás tóba torkollik végül, melynek apró szigetein 
farukat riszáló hurik járják egyre csábító táncukat, ám 
nagyon jól teszi a tikkadt vándor, ha meg sem próbál 
általúszni őhozzájuk, mivel ez a tó maga a Léthé...

...s miközben a szikkadt bokrok poros levelein át csik- 
landó huncut napsugár csalfa játékot űz fáradt szemem
mel, fejemben peregnek a képek, de tudom ám én nagyon 
jól, hogy ez még korántsem lehet az igazi, hiszen ismételten 
csak ugyanazt érzem, hogy süllyedek, hogy újra elalszom. 
Gondtól nehéz fejemet a natára hajtom fáradtan, s most 
is -  mint mindig -  a szépséges el-Melihéről álmodom.

17.

Nem vagyok én igazából sem gyáva, sem rest, azt hiszem; 
csak hagyom, hogy a Sors vezessen. Néha kézenfogva, 
néha az orromnál.

** *

Amikor sebesen versenyt futottam a holddal, karjaim a 
magas ég felé tárva magamhoz öleltem a didergő éjtszakát. 
Akkor történt.
Valaha, valahol... a hegyek koszorújában megbúvó fenn
síkon, az erdőcske és a Világ közepén: egy tisztás; három 
kóbor csillag fénye széjjelfut az ehelyütt találkozó utakon,



hol a Törzs dobol minden megszentelt éjjelen, s a hang
testek morajlásából lassanként megfogan és megszületik a 
dallam a tábor feletti lombkoronaszinten; valahol, valaha, 
a szikra bölcsőjében, a Fény ágyasházának rejtekén.

Valahol hejjgető szól. Gyöngy szemednek szép ös
vényét, sejj, ma már hiába kutatom. De a mindenséget 
betöltő muzsika, mely itt születik meg minden pillanatban 
(valaha, valahol), ezután már biztosan elkísér engem m in
den hosszú utamon; bárhová vetne is a Sors, az Univerzum 
középpontja immáron mi vagyunk.

(Állam bácsi kicsiny ölebei itt ugyan nem csaholnak 
veszettül, meg sem mutatkoznak, még egy árva portás sem 
szobroz a kapunál -  nincs is kapu, bár egyetlen ősi Kapu ez 
a hely - , mégis -  mily furcsa! -  éppen itt áll helyre valahára 
a Rend. Szilárdan, magától értetődően, történelem előtti 
nyugalomban. A Mosolyból születik, édespuha ölelését 
tárt karokkal várom.)

Az ébren álmodó. Álomban ébredő dal szól, csendesen, 
nem zúgja túl a bérceket, ám kipattogó számtalan magvait 
az angyalok és a matrózok magukkal viszik innét a négy 
világtáj irányába, messze-messze, úgy bizony. Áll a tábor. 
A hajnalban elcsendesedő dobszó hagyta pillanatnyi űrtől 
felneszelő Álmodó Arimánt a tisztást átszelő, az erdőcs- 
kében tovalocsogó, hódszelídítő patak halk tündércsilin- 
gelése ringatja újra el.

Patakká duzzadtál hát immár, néhai forrásom az éjben. 
Vidd hát magaddal Te is tudatokat tágító tulajdon magvait 
az itteni égen sarjadó istenségnek, szerteszóródó szikráit 
születendő fényeknek!

Valahol, valamikor... a szunnyadó csírák feleszmélnek.

***



Álmodó Arimén, avagy akit a Szél Anyja dicsér. Álmodó 
Arimén az erdőben. Arccal a tisztás felé. Fényt gyújtó 
szikrák pattogtak mindenfelé, a talajt finoman feláztatta a 
víz -  a patakból és a felhőkből olykor finoman szitálgatva 
-, felmelegítette a tűz, és a gyökerekig átitatta a levegő üde 
szamócaillata. Az Utazók muzsikája kedvesen, de telve 
hódolattal, megszólította a csendet, folyamatos párbeszédet 
folytattak innen és túl a lelkeinken. Ajtók nyíltak egyre, 
mígnem Álmodó Arimén egyszer csak megpillantotta 
az Ösvényt, melyen hamarosan elindulni lesz kénytelen. 
Nem azon okból, m ert mások utasítják, vagy mert külső 
hatalom kényszeríti. Nem. Egyszerűen azért, mert ez az ő 
útja. Csak fülelnie kell, hogy meghallja, amikor odaátról 
megadják a jelet: most már bizton ráléphet. Ez a minden 
másiknál csodálatosabb zene erről is mesélt neki. Álmodó 
Arimén csendjének.

Mind itt vannak. A Pacsirta, a világjáró üstdobos, az 
örökkön mosolygó nagybőgős... és persze Veronika, a 
hejjgetőslány. Akivel Álmodó Arimén -  még nem tudja, 
de -  hamarosan szívet fog cserélni, mégpedig végleg, mivel 
Veronika azután hamarosan ki fog lépni Álmodó Arimén 
életéből mindörökre; oda hát a szív, mely -  megreped! Alig 
két hónap lángtalan, de izzó, húszezer fokos égést követő
en. Ámde nincsen semmi baj, az én szívemen jó vastag volt 
már amúgy is a salak, nagyobb hőt is elviselt volna talán, 
nomeg... most már ezzel a szívvel is tudok szeretni. Vagy 
tán csak ezzel tudok, azt hiszem... Bizony, Veronika... Te 
észrevetted, amikor kicserélődtek?... A Te lelked akkora, 
bizonyára az én régi és kopott, elhasználódott szervemet 
is újra fel tudtad tölteni érzelmekkel. Hadd menjen csak a 
hejjgetőslány. Ha távol is van: bennem van. Immár m ind



örökre. Hadd menjen, hadd fusson. Ő is olyan, mint én. 
Minden reggel felépít egy templomot, aztán estig lassan 
lerombolja. De ez így van jól. Panta rhei. És egyszer majd 
az ő ösvényére is megnyílik az ajtó. Akkor már nem kell 
tovább futnia, nem kell többé rombolnia, ő maga lesz a 
templom. S benne az egész világ.

Ott vannak mind. Borhozó Borbála, Katicica, egy an
gyal és egy nimfa. Kisbé, a kobold, Cumae dobos, az áldott. 
És még vagy kettőszáz lélek békében. Békében egymással 
és az Elemekkel. Csak a tábortűz parazsa világít és a csil
lagok, tündérkacajjal csobog a patak, halkan szól a zene, 
magunkba szívjuk a tiszta éjtszakát, míg ő szeretettel beke
belez mindannyiunkat. Ránk csukódik az óriás szemhéj, s 
mi lassan eltűnünk önmagunkban. Közben folyamatosan 
nyílnak az ajtók, tárulnak elénk az utak, melyeken elin
dulhatunk. Holdnak szárnyán, Szélnek hátán.

***

A telekrül szólanék most.
Mily jó, télvíznek idejében a kertecskémben a szárárul 

szedegetem a paradisumut...

Hideget, istennő, küldd messzi jó Észak havát, jegét! 
Ordasordítót, pingvinvacogtatót, most! Vissza a tűzzel a 
kemencékbe, Ilmarinen kohójának fényénél gyönyörköd
hessünk végre az ablakokon burjánzó jégflórában, a fenyő 
illatozzon már az Isten megszületésének ünnepén, s ne a 
rózsaszínen mosolygó barackvirág... Mert megvan az ideje 
az ébredésnek, s megvan az ideje az elalvásnak.



Hiszem, hogy egyetért most vélem minden medveállat 
-  meleg teleken odúban olvadó Otszó minden borz és 
mormota: mert úgy alszik ám igazán édeset a Nagy Szel
lem összes teremtménye, ha vastag a paplan a derekán, de 
jéghideg az orra hegye!

Hiszem, hogy egyetért vélem Mórusz apó, az Üjvilág 
új prófétája, aki egyszer botjával dühösen szétkergette 
egy messzi északi nagyváros ostoba cíviseit, kik fen
nen ünnepelték az istenséget, am iért az a tél derekán 
verőfényes jókedvében megengedte nékik, hogy lenge 
vászonüngöcskékben járjanak az utcákon. Pusztuljatok a 
szemem elől, nyomorultak -  mennydörögte a bölcs agg, 
vadul rázván rőfös ősz szakállát - , talán bizony annak is 
ugyanennyire örvendenétek, ha az éjszaka közepén hirte
len megpillantanátok a napkorongot?! Térjetek hát inkább 
vissza az otthonaitokba, és imádkozzatok, hogy végre 
magához térjen az Anyatermészet százados kábulatából!

Áldozzunk hát mi is az istennőnek, mert elmúlott immár 
a Samhain napja -  háromszor is legalább azóta, hogy igazi 
telet élhettünk volna meg! S mindannyian tudjuk jól: ez 
most bizony az elalvásnak az ideje, úgy ám.

***

Rúterdő Farka, miután kínkeservesen elvonszolta magát 
arról a vidékről, ahol a legelképzelhetetlenebb dolgoktól 
hemzsegett a föld, mocsár és levegőég, igyekezett mind 
távolabb kerülni a folyócskától, melynek partján eleddig 
az útját folytatta.

A véget nem érő vadon mélyén ismételten csak egy 
különös tájékra érkezett. A Holt Erdő kopár fái szótlanul 
és baljóslatúan tornyosultak föléje, s oly feneketlen volt ez



a Csend, amilyennel Rúterdő Farka eddigi élete folyamán 
a legjobb tudomása szerint még sohasem találkozott. Egy 
hang, egy szín, egy illat... még egy szívdobbanás, még 
Rúterdő Farka saját szívének dobbanása sem törte meg 
ezt az Idők kezdete előtti némaságot. M indenütt csak 
árnyak és üresség.

Ahogy imigyen bandukolt vala elgyötörtén, reményét 
veszítve, gondolatok nélkül, kiüresedett lélekkel, egyszer
re csak mégis vegyes zajok ütötték meg a fülét hirtelen. 
Prüszkölés és kacarászás, szipogás és mortyogás oda nem 
illő hangjai hasítottak a végtelen éjszakába.

S egyszerre csak még színek is! Zöld gúnyája, zöld 
mindene, zöld talán a lelke is -  még ily furcsa teremtést! 
Fújtat, trüsszög és csörömpöl szüntelen, zöld fényt szór 
szét maga köré -  mely fény bizony az egyetlen a Holt Erdő 
Éjszakájában. S bármerre fordul is, háttal néki, az órjás 
kis koboldnak, fehér kezeslábasban, mókás hálósipkával 
a fején, néhány csókolnivaló szeplővel az orra hegyén, 
aprócska kölyök kémleli kacarászva, egyidőben sírdogálva 
a környéket. Egyre csak keringenek jobbra és balra, körbe- 
körbe, fel és lefele, keresnek és kutatnak fáradhatatlanul, 
morogva és kacagva, mindig csak egymásnak háttal, amíg 
az Idő, a Világ, és azon is túl...

Amint a zölden fortyogó csibész lüktető fénye több 
látást tett lehetővé a szemét erőltető Rúterdő Farkának, az 
még egy halovány alakot is megpillantott a közelükben, 
amint egy mohos kő tövében magába roskadván, mélyeket 
sóhajtozva, merőn bámulja emezt a kettőt. Igencsak meg
viselt külsejére, a testéről lassan leváló rongyaira tekintve 
sejteni lehetett, hogy jócskán messziről érkezhetett.



S mindeme hangokból és képekből kisarjadó Végtelen 
Hiány Körkörösen kezdte betölteni a környéket, és m i
helyt elérte azt a helyet, ahol Rúterdő Farka rejtőzött egy 
vénséges, haldokló faóriás törzse mögött, szinte mellbe 
vágta őt. Hősünk ijedten hunyta le szemét, s ekkor meg- 
hökkenve tapasztalta, hogy miközben három árnyat figyelt 
meg eddig, most abból az irányból egyetlen lelket érzett, 
úgy bizony!

-  Ó, Kölyök... ó, Lámpás... -  sóhajtott fel ekkor igencsak 
hangosan a toprongyos vándor. -  Itt van ez a Szív, Dara 
Bokra szíve, mely megreped!...

Ahogy az Édes Kölyök ekkor hirtelen Dara Bokra 
szemébe tekintett, ott egyszerre megpillantotta Lámpás 
vibráló alakját, pupillái óriásra tágultak, a Fény kiteljese
dett, a kép megfagyott. De csak egy pillanatra, mert ekkor 
Lámpás fújt egyet, arca szörnyű vicsorba torzult, s a Fény 
azon nyomban visszacsorgott a Kölyök szemébe. Dara 
Bokra megértette, hogy mennyire messze van még a Céltól. 
A Kölyök és a Lámpás szavak nélkül is rádöbbentették. 
Maradék ereje is elhagyta, végleg magába roskadt.

Minden Fény Kihunyt.

Rúterdő Farka tovaosont.

** *

-  Majd elmúlik végleg e Világ Dicsősége, és alhatunk 
nyugton, békességben végre -  dúdolta magában borostá
san a régi-régi dalt Csiga, a pincér, mosogatás közben, s 
egyre gyakrabban pislantgatott a pult végében elhelyezett 
hatalmas falióra irányába, mely már jó ideje elütötte az



éjfelet. Ám a törzsközönség sehogyan sem akart fogyat
kozni, sőt Csiga bosszúsan vette észre, hogy éppen ebben 
az elátkozott pillanatban lépett be az ajtón Ringyó Sztár, az 
„operaház tamponja”, és a szép nagy seggét riszálva lassan 
elindult Álmodó Arimán és Morgó Mjölnirt felé.

** *

-  Nem tudom, az ital nálam igazából a lassú öngyilkos
ságot jelenti-é vajon, vagy pedig az alkohol segítségével 
próbálom magamat impregnálni az Örökkévalóságra. 
Vagy a kettő valójában ugyanaz.

** *

-  Azonnal behugyozok, a kurva isten bassza meg!! -  üvöl
tötte a leláncolt.

-  Nem kell kajabálni, ördög bon az anyádba, ki kell 
menni a vécére -  nyelvelt a sarokból a szipirtyó.

-  Nem tudok kimenni, bassza meg! Le vagyok kötöz
ve, bassza meg! -  Kezdett egyre veszettebbül kiborulni, 
amikor végre bejött egy kis nyápic pékinas. Valami fura 
üvegedénnyel a kezében.

-  Itt van, ebbe pisálhatsz...
-  Figyelj... képtelen vagyok abba belevizelni, inkább sza

badíts ki valahogy. -  A kötelékek a csuklóján egyre inkább 
megszorultak a folyamatos rángatástól, de fájdalmat egy
előre nem érzett, csupán a hólyagját, de azt rendesen. -  Fo
galmam nincs, ki vagy, és hogy a fenébe kerülsz ide, viszont 
adhatnál egy... A büdös picsába, hová lett az íróasztalom?!... 
Figyelj, itt volt a nőm, puszta szeszélyből lekötözött, aztán 
hazautazott Sz.-ra... Ha kimész a konyhába, a kredencben, 
alulról a második fiókban van egy olló...



-  Konyhába... -  ismételte bizonytalanul az arc. -  Nincs 
itt semmiféle konyha...

Álmodó Arimán -  élet és halál művésze -  egy hatal
mas, pörgő, sötétszürke gömbben szeli át a ligetet, vil
lámszárnyon, ólomlábon, talpa hol a talajt, hol a felhőket 
célozza meg ingatagon. Az imént / eonokkal ezelőtt riadtan 
hagyta ott a hirtelen elnémuló óriási tömeget, mely egy 
szempillantás alatt szürkéskék ízű csenddé fagyott körü
lötte, s csupán élesen suhogó árnyak hangjai látszottak, 
mély rezgésszámú illatai a kénkő érintésének mindenütt. 
Amint kínkeservesen kiért az elhagyatott mezőre, először 
megtorpant, majd térdre zuhant, majd arccal a gyepre, 
majd még tovább, majd még tovább, majd földalatt úszó 
delfinként visszaevickélt a csatornáig, ahol is a híd fém
korlátja meglepően biztos kapaszkodót jelentett; ám ekkor 
feltekintve máris megpillantotta, amint épp őt bámulja az 
éjsötét baknyúl a pokolszín fellegen -  önnön fejét leha
rapni próbálván vicsorít véres metszőfogaival. Majd vége 
lett a hídnak: ekkor szűnt meg teljesen a lent és a fent, 
csak a pörgés maradt meg egyedül, ahogy a gömb, szürke 
villámként, suhant vele tova, haránt irányban a semmibe. 
Egyszerre csak, hopp!, rángatózva lefékezett, s ismételten 
kezdetét vette a furcsa, véget nem érő, körkörös zuhanás. 
Most valami nagyon kellemes, hideg érintést érez a bo
káján és a csuklói fölött -  azután pedig már csak a jóízű 
és megnyugtató semmi marad csupán. Álmodó Arimán 
biztos benne, hogy hamarosan itt lesz az Utolsó Lapzárta. 
És azt nem lenne jó lekésni semmiképp...

...ezt a világot nem az én méreteimre szabták, szól még 
a fejében egy elenyésző gondolat, meg hát... egyszerűen 
nem egyezik meg a sebességünk...



Álmodó Arimánt egy árokparton kaparták el a közelben 
táborozó szénégető cigányok, mivel már képtelenek voltak 
tovább elviselni a napok óta ott heverő tetem látványát -  
és persze szagát miközben annak idegvégződésein még 
mindig féktelen táncot járt az atropin a szkopolaminnal, 
a föld alatt is káprázatos lézerbemutatót produkálva az 
örökkévalóság filmvásznán.

-  Hé, szólj már az ipsének, az Istenre kérlek -  pattant 
fel Álmodó Arimán a patyolat ágyon (persze csak gondo
latban, hiszen öt helyen is lekötözték a testét). Az agya tett 
egy teljes kört a koponyáján belül, s ekkor megpillantotta 
az imént feleselő öreg banyát három ággyal odébb, amint 
a még sokkalta vénségesebb szipirtyóval, elképzelt öreg
anyjával duruzsolnak valamit magukban. -  Én keresztben 
ülök és hosszában látok, mondottam ma az átváltozáskor... 
Ám mindez mit sem változtat az alapálláson, mely szerint 
azonnal be fogok hugyozni! -  nyerítette boldogan.

-  Hé, mi a fészkes fene történik ott?!... -  A sarokban 
fekvő szemét fasz letolta az alsóját, felhúzta a térdét és ha
tározottan kezdett magához nyúlni. Ám a behajlított lába 
hirtelen egy hosszú fekete hajú prostituálttá változott át, 
aki már tette is a dolgát keményen. -  Hogy mik vannak... 
Hé, nem hallod?!!

-  Nem kéne annyira bámulni!... -  csattant fel egy test 
nélküli hang valahonnan a sötétség mélyéről.

-  Te meg baszd meg az anyádat!... Engem nem érde
kel, hogy azok ott ketten mit csinálnak, de ha vége lesz a 
romantikának, a ribanc idejöhetne, és kiszabadíthatna, 
mert mindjárt be fogok hugyozni, bassza meg!... -  Álmodó 
Arimán ismét szilajul rángatta a kötelékeit. -  Sejj, ebben 
a darabban igen nagy szerepet kapott a sötétség, mert az



árnyék által a Jupiter köldökéig elviláglik lelkűnknek fény
lő tükre! -  szavalta vidáman, közben a szemközti falnál 
észrevett egy kivilágított automatát óvszerekkel, cigaret
tákkal, ÉS!...: öngyújtókkal! A tulajdonos és a felesége épp 
zárni szerettek volna már, de Álmodó Arimán odakiáltott: 
-  Hé, nem adnának nekem kölcsön egy öngyújtót? Csak 
arra a rövid időre kellene, míg elégetem a kötelékeimet az 
egyik csuklómon... -  Az arc bólintott, majd nyomtalanul 
eltűnt feleségestől, automatástól.

Hhh mi ez?! Hhh... fásli a csuklómon... Hhh mi ez?! 
Hhh vér... hhh vágás! Nem! De! Nem, árnyék csak a le
pedőn, a fáslival csak kikötöttek... A húgyhólyag még egy 
utolsót tágul, s innentől a záróizomé a feladat. A lepedő 
alatt nejlon, hallom, ahogyan csörög, amikor moccanok... 
akár be is hugyozhatnék... Álmodó Arimán nyöszörgött 
és izgett-mozgott, a lekapcsolt neonlámpa a mennyezeten 
az egyik pillanatban hatalmas, kivilágított parkolóvá tere
bélyesedett; Álmodó Arimán élvezte az immár színtiszta 
atropin jótékony hatását. Aztán kisvártatva az anyja lépett 
hozzá, hoztam rizses csokit, mondta, és egy szappantartót 
vágott a falhoz, amely odatapadt, az anya viszont felszívó
dott az éterben. Álmodó Arimán szemével a csokoládét 
tartalmazó szappantartó felé kapkodott egyre, de az m ind
untalan átváltozott egy villanykapcsolóvá a falon.

Időközben megjöttek sorban a nővérkék is, Álmodó 
Arimán gusztálta a seggüket, közben megpróbált rájuk 
mosolyogni, de mindegyik nagyon furcsán pillantgatott 
feléje, s egytőlen egyig kerülték a tekintetét. Hejj, mi m in
dent vihettem én itt végbe az este?...

Persze a kacsa is megtelt időközben -  éppen színültig. 
Jött a doki -  úgyszintén furcsa pillantással -, vizsgáló



dott, világítgatott a hülye kis lámpájával, fejet csóvált, 
mormogott. Néhány rutinkérdés, majd eltűzött a búsba. 
A skizofrén néni immár egyedül feküdt az ágyában, a 
heroinista szomszéd továbbra is álmatlanul, a rejszolós 
továbbra is nyughatatlanul... az automatás helyén meg 
egy idült piás szuszogott nagyokat. Mire ez utóbbinak a 
gyerekei -  akiket Álmodó Arimán is ismert -  bejöttek az 
apjukhoz látogatóba, hősünk már gondtalanul, kötelékeitől 
valahára megszabadítva, hanyatt fekve hevert a priccsén, 
csepegett beléje szépen az infúziós oldat, miközben ő 
keresztrejtvényt fejtett -  jó messzire eltartva magától az 
újságot, mivel a szkopolamintól még sokáig képtelen lesz 
majd rendesen fókuszálni.

Így m ent ez egészen az ebédig, amelyből Álmodó 
Arimán derekasan kivette a részét, azután pedig, lenyűgöző 
színészi tehetségről téve tanúságot, pompásan eljátszotta 
a váltásdokinak, hogy egyszerűen tökéletesen érzi magát! 
Aláírt egy papírt, mely szerint saját felelősségére kienge
dik az osztályról további otthoni kezelésre, a nővérkénél 
átvette a cuccait, majd fütyörészve távozott a főbejáraton 
át. Ahogy kiért az utcára és rápillantott a karórájára, hogy 
megtudja a pontos időt, a fehér számlapból egy neonzöld 
fénynyaláb tört elő hirtelen. Akár a jedik kardja.

A rosszabb a rossznak gyógyszere, gondolta, amikor 
visszaért a bacchanáliára, és azonnal sört vásárolt egy kétli
teres flakonnal, leült az árnyékba, rágyújtott, kortyolgatott, 
közben serényen nekiállt szöveget tanulni, mivel aznap 
este fellépése volt az egyik kisebb színpadon.

***



Megvan az ideje az ajtónyitásnak, és megvan az ideje a 
lámpaoltásnak.

* **

Valóban szükség van mindenki életében a mélypontokra, 
hogy aztán igazán meg tudja azt becsülni, amikor magasan 
szárnyal? Hát... bizony egyik angyalnak sem árt, ha szokja 
egy kicsit a zuhanást. Sohasem lehessen tudni.

*  *  *

-  Szerintem az agysejtjeim már távcsővel sem látják egy
mást -  jegyezte meg Máté evangélista, miközben sűrű, 
vörös lében úszó szemekkel befelé tekintett önmagába.

-  Apám! Nincs ennél szédítőbb, m int a csillagokat bá
mulni innen a... tornácról -  Álmodó Arimán a kollégiumi 
szoba erkélyén levegőzött egy ásványvizes flakonból maga 
által összedobott bongon keresztül. -  Barátom, csak szívd 
ezt a príma kendert, kortyolgasd a teádat, most tisztulsz!

-  Jó tudni... -  Máté evangélista volt az egyetlen lény 
az Univerzumban, akit Álmodó Arimán hosszabb távon 
is képes volt maga mellett elviselni. Mert az egy dolog, 
hogy hosszasan tudtak nagy élvezettel beszélgetni -  az 
élet dolgairól vagy a Lapátos pincérnőjének kebleiről 
- , de az is gyakran megesett, hogy órákon át csak ültek 
szótlanul egy-egy nagyfröccs mellett, s ilyenkor is nagy
szerűen megértették egymást. (Persze a nagyfröccs közben 
igen gyakran cserélődött a poharakban.) Ha Álmodó 
Arimánnak időnként megfordul a fejében a kérdés, hogy 
képes-e ő egyáltalán a szeretet bármilyen formájára, csak 
eszébe kell jusson a barátja.



Máté evangélista előző este vágódott be Álmodó Ari- 
mánhoz a kóterba, meglehetősen elanyátlanodott álla
potban.

-  Arikám, van kölcsön egy ezresed?
-  Szervusz, hogy vagy? Hát persze, hogy van. -  Álmo

dó Arimán hellyel kínálta a megfáradt vándort, odaadta 
neki a kért összeget, de mielőtt kikérdezhette volna Máté 
evangélistát, hogyan telt az a két-három napja, mióta nem 
ette őket együtt a fene, amaz megszólalt:

-  Valami harapnivalód van?...
-  Persze, gyere csak közelebb az asztalhoz. Én se va- 

csoráltam még, lássunk is hozzá, nosza! -  Villámgyorsan 
eltüntették a tányérként használt mocskos konyharuháról 
a ropogós cipót, füstölt szalonnát és vöröshagymát, jót 
húztak rá a filléres borból, aztán Máté evangélista egy 
egészséges böffentés után imigyen szólott:

-  Egy jó cigivel még megdobnál?... Bocs. Olyan va
gyok, mint a templom egere. Csak nem vagyok annyira 
vallásos.

** *

Aztán még aznap este elkavarodtak a sűrű éjszakában, egy 
születésnapi partiba cseppentek, ahol együtt nyomták a 
rakenrolt -  illetve Álmodó Arimán oda-vissza mászkált 
egy névnapi hephaj és a születésnapi bulérosz között. Emitt 
az orosz pezsgőt vedelte korsószámra, amott pedig a ha
sispipát tömték meg időnként. A végén mindenki elhúzott 
a Pincébe, így hőseink magukra maradtak az ünnepelt 
szobájában. Mosogatni, gondolták. Ám nagyon hamar 
rájöttek, hogy a cefre immár a legutolsó cseppig elfogyott, 
és már majdhogynem teljesen elkámpicsorodtak, amikor is



Álmodó Arimán a szoba sarkában felhalmozott ajándékok 
között talált egy palack bort. Ágó majdcsak megbocsát 
valahogy -  pukk!, ki a dugóval, aztán ess neki. Lődörögtek 
fel-le a kóterben, közben nyakalták a borocskát, csak úgy 
az üvegből, kínálgatták belőle az arra járókat is. A címkét 
senkinek sem jutott eszébe megnézni abban a rózsáspiros 
állapotban...

...Hanem másnap reggel Álmodó Arimán legelső ki
szikkadt pillantása azonnal a karcsú butéliára esett, mely
nek fenekén lötyögött még vagy két-három ujjnyi ital. 
Micsoda?! Baszd meg, ez bordói! Tíz éves!... Persze, az 
egyik meghívott picsa a minap jött vissza P.-ból...

A maradékot aztán nagyon szertartásosan fogyasz
tották el reggelire -  értsd: poharakból - , délután pedig 
eldöntötték, hogy nagyon is rájuk férne már egy kiadós 
tisztítókúra.

így került elő a bong és a szamovár.

***

Ahogy a Khaosz kegyesen kiköp magából, Nüx és Erebosz 
közt a spirál alakban örvénylő semmiben száguldasz tova 
az Úton, s miközben a széles mellű Anya önmagából 
épít boltozatot maga fölé, magányos orgazmusában gyö
nyörködvén, falloszodat keményen markolva, harsányan 
kukorékolsz, hogy egyszerre meleg, gyöngyszín fény 
önti el a lassan szilárduló világ orcáját, mely immáron 
nem oly elhagyatott többé: farkincáikat sebesen csóvá
ló hekathonkheirek, küklopszok és titánok zuhannak 
együtt véled Gaia testére, s miközben ők buja és vad és 
elemi táncukat megkezdik még az űrben, te már egyre 
azon töprengsz, vajon a fényes szaruból avagy a hófehér



elefántcsontból faragott kaput választod-é a landoláshoz, 
ugyanakkor máris arra gondolsz, hogy mindez még va
lószínűleg nem lehet az igazi, mivel újra csak azt érzed, 
hogy elmerülsz. Hogy lassan elalszol.

18.
Szeplőtelen Szigetecske 

Atomokra hullva

1. Öröm
2. Élveboncolás
3. Fekete virágok a porhavon
4. Paripám, paripám!...
5. Szépmező Szárnya eljövetele
6. Lecseng

(zene és szöveg: Szeplőtelen Szigetecske)

Bonus track: Alkonyodik a hatodik Napon (zene és 
szöveg: Hú-lálá)

© Sweet Bittér Tears Records, 2007

Álmodó Arimán -  húrok, bőrök, hörgők, hörgőcskék, 
torokszelek, Zöld Mosoly 

Cumae -  dob, doromb, dubidu-bapp-bapp 
Netty Listovskaja -  hejjgető, síp-dob-nádihegedű 
Olle Luftgewitter -  álomdobolás, ébrenhorkolás 
Shaka Z. -  rittyentgető rasztabohócságok

12’ 52” 
10’ 03” 
26’ 13” 
11’ 42” 
41’ 12” 

0’ 47”



Tomas Horti elCid -  csövek, pipafelhők 
Tündérszem -  csövek, erotikus alt vibrafon

Szeplőtelen Szigetecske Baráti Társaság

Öröm
-  huzamos és huzatos improvizatív zenei kísérlet sípra, 

dobra, nádihegedűre -

A Szeplőtelen Szigetecske immár a bölcsőben gügyög, 
illetve -  m időn az Anyaméh után vissza-visszakap -  
felóbégat időnként. A születésének misztériuma az Idő 
homályába vész, de a majdani virgonc futkározások is 
éppoly távolinak tetszenek. Atomjainak száma egytől a 
végtelen felé közelít; tüdőként tágul és összehúzódik. A 
következő pillanat titok, melyre a Szigetecske -  csörgőjét 
rendületlenül rázva -  minduntalan rácsodálkozik.

Közben kacag.
Hú iz visz blek mén, hú flájing tu vö szkáj? Hó, hó, 

hó -  áj szej hó, máj nejm isz Dzsó! Kicsi szívem nagyot 
dobban, a bal pitvarban bomba robban. Lelkem, öledbe 
hullva, sorvadó lárva; nézem a képeket a válaszra várva, 
de zárva, a sorompó zárva. Keresem és kutatom. Keleten 
és nyugaton ugyanaz az unalom az uralom. Akkordok és 
morcos morgás a manzárdban, majd: a négy fal fokoza
tosan feloldódik a félhomályban, s a ligetben -  zölden és 
lüktetőn -  megszületik a Mosoly. Hejjgető sikkant, gyerme
ki kacaj a húron a köröm. Dobok dobbanása döbbenet, a 
mosoly tempójára üt -  a raszta szív. Hajnalra a szakállakon 
és homlokokon megpihen a harmat és -  mint egykoron 
Kalliopé mellbimbóján -  megcsillan a holdfény.



Hamvas bőröm nem sajnálom, elkísérlek utadon. Ha 
nem tudnád, merre tovább, én majd bizton mutatom. Éjjel 
meg, ha Holdnak szárnyán ellibben a lélek, Őrzők ajkán 
oltalmadul felizzik az ének.

Testvér, ragadj lantot, dudát, ónkantát! Éld át újra az 
egydobbanásúak muzsikájának minden részletét, írj még 
hozzá jó néhány saját dallamot, majd élj ezekkel szabadon! 
Vidd csak bele a saját lírádat és mások költészetét, m oz
gasd meg rendesen, csakúgy a testedet is, és tedd mindezt 
élővé! Tedd élővé a költészetet! Le a papírról!! A betűk, a 
hangjegyek csak jelzések, bánj ezekkel szabadon! Érintsd 
meg -  lelkileg, de a testeddel is! -  a hallgatót, a befoga
dót, a testvért. Szólaltasd meg őt is, akár a hangszeredet, 
mozdítsd ki passzív, hallgatói, nézői mivoltából! Vegyülj 
el vele mindenképp, minden módokon!

Kevés szó -  sok hang, mozdulat, kurkászás, érintés... A 
mosolyod öleljen, a mosolyod simogasson!

Engedd, hogy olykor az értelmes/érzelmes felszín (em
beri -  ész/szív) alól feltörhessen a durva, ösztönös dallam 
(állati -  test/szív)! Engedd el magad, és vonatkoztass el 
szabadon, mint amikor elmerengsz vagy álmodsz...

Egy-egy zenei merítkezés alkalmával, a többi kötöttség 
mellett, kerüld a kötött tempót is! Kövessék csak egymást 
ebben is a muzsikusok, bár ha igazán baráti/örömzenei 
a társaság, úgyis egyszerre dobbant a lélek... (A merev, a 
változatlan nem lehet maradandó! Ha ez ellentmondásnak 
tűnik a számodra, nézz csak szét a természetben...)

Lépd át a korlátokat, színezd túl a vonalad, a mosolyod 
simogasson!...

In Ájdaho áj it van szendvics.
Á. A.



A próféta szakállára, rakjunk hát rendet, takarítsunk ki 
végre, nosza! Álmodó Arimán, ez az átutazó ebben az 
anyagba ülepedett világban, fogta a porrongyot és lepókhá- 
lózta a falakat a Borhozó Borbálától kölcsönkapott hétvégi 
vityilló padlásterében, ahol most felütötte a főhadiszállását. 
Ezt követően alaposan felmosta a padlót a szobában és az 
erkélyen, majd olyan tökéletes rendben rakta el a holmi
ját, hogy vonalzó és szögmérő segítségével sem lehetett 
volna precízebben elvégezni ezt a feladatot. Amikor ezzel 
megvolt, töltött magának egy fityóka barackpárlatot, egy 
pohárnyi friss ártézi vizet, elszívott egy szál cigarettát, 
majd hozzálátott a földszinthez. Kihordta és zsákokba 
gyömöszölte a halmokban álló szemetet, a széjjelszórt 
szennyes ruhaneműt pedig a szekrény mélyére rejtette. A 
kezébe akadt egy csodálatosan szép kék, csipkés selyem
bugyi. Ezt figyelmesen megszaglászta, a fejére húzta, egy 
rövid ideig elbohóckodott benne, majd ezt is a többi rongy 
közé hajította, mielőtt bármi meggondolatlan cselekedetre 
vetemedett volna.

Aztán jött a temérdek mosatlan! A hegy tetején oda
száradt babgulyás, a legmélyén pedig vadul burjánzó, 
fekete és sötétzöld penészflóra. Ki vele a kerti csaphoz, és 
adj neki! Két-három órán belül ez is megvolt. Az edényeket 
is berakta a konyhaszekrénybe, kiválasztott magának egy 
tálcát, egy tányért, evőeszközöket, néhány poharat, amiket 
majd a következő napokban használni fog, s ezeket a fenti 
erkélyen elhelyezett asztalra hordta.

Miután odalent is tökéletes rendet rakott, itt is a bútorok 
mögé utasította a pókokat, hálóikat eltávolította a falakról,



vigyázva, nehogy egy is megsérüljön az állatkák közül, aztán 
nekiállt, hogy le- illetve felmossa a fürdőszobát, a szoba
konyhát és a teraszt. Miután mindezzel végzett, lassan rá is 
esteledett. Kicserélte még a hiányzó villanykörtéket, majd 
gyönyörködött munkájának gyümölcsében. Ügy érezte, 
nagyjából máris berendezkedett.

Megivott még egy-két kupica pálinkát, megvacsorált, 
olvasott egy keveset, majd lekapcsolta a világítást, és -  tőle 
meglehetősen szokatlan módon -  azon nyomban jóízűen 
elaludt.

Másnap az udvar jött sorra. A külső falakat is lepókhá- 
lózta, leseperte a tetőtérre vezető falépcsőt, felsepregette a 
kinti, kővel szépen kirakott udvarrészeket, kitisztította a 
kerti csap aprócska medencéjéből a beléhullott faleveleket, 
az elszemtelenedett gyepen tövestől kicsupálta a nagyobb 
kórókat, lemosta a hatalmas kerek kerti kőasztalt.

Hűha, ezek után nagyon jól fog esni egy forró-jeges 
zuhany! Jó ideig áztatta magát a csap alatt, majd megva
csorázott, olvasott és elaludt, akárcsak előző este.

Most pedig rajtam a sor!, gondolta harmadnap reggel. 
Leült az erkély édesen cirógató napsugarai közé, a kádat 
teleengedte halk, langyos és simogató zenével, ivott egy 
korty gyümölcspárlatot, rágyújtott, és teljesen ellazította a 
testét és a lelkét. A szellemét végigterítette a csillogón tiszta 
kövön, majd nekiállt kilapátolni a fejéből a temérdek fel
gyülemlett salakot és szemetet. A patvarba, hiszen a tested 
templom, azért gyújtasz olykor füstölőt és áldozol mise
borral, hogy megtisztulj odabent, nem pedig azért, hogy 
bekátrányozd a falakat és feláztasd a parkettet! Ó, égi/földi 
Hármasság, miket műveltem véled, sajnálommmmm...!



Patyolatúj lelket öltött, a szellemét lesikálta, lassú mélye
ket lélegezvén testét, szívét ehhez igazította. A fejét simára 
borotválta, rőfös szakállát egy ágra fonta, majd hagyta, 
hogy az élő és elholt szőrszálakból lassan megszülessen az 
apránként növekedő nemezkígyó (mintegy mindent látó 
harmadik szem, mely a homlokod közepéről az álladig 
csúszott, s ott megnyúlt némiképp) -  mindez az időtlenség 
idejének megtapasztalásához segítette hozzá.

Testét, lelkét kiürítve, ellazulván az erdei légmedencé
ben, a szellemét az erkély fémkorlátjára terítette száradni, 
s imigyen ült egy helyben egy Napig.

Negyednap aztán felpattant, és az Erdő ösvényeit -  a 
házikótól elindulván három mérföldes sugarú körben -  
véges-végig felseperte.

Aznap este már nehezebben aludt el, nyugtalanul for
golódott álmában, valami folyamatosan űzte, hajszolta, 
rendrakásra késztette.

Az ötödik napon létrára mászott és lepókhálózta a fel
hőket. Mivel a lajtorját ottfelejtette, vacsora után, nosza!, 
a csillagokat is.

A hatodik nap reggelén kiült a partra, és afelett töpren- 
kedett, vajon hogyan fogjon hozzá a folyó minden parányi 
tükröcskéjének szikrázóan fényesre súrolásához.

Ekkor eszébe jutott az Őrült ír, kinek legfőbb vágya 
az volt, hogy m inden a végleges helyén legyen, rajta a 
végleges por.

Hetednap visszaült az erkélyre, mivel úgy érezte, ráfér 
még a tisztulás -  no és legfőképp: egy kis pihenés végre.

A súrolókefe a bal hátsó nadrágzsebében maradt.

***



Borhozó Borbála! Azt hiszem, végre valamelyest meg
fogalmazódott bennem az, amit már hetek óta próbálok 
Neked eldadogni hasztalan: amikor megölelsz, valami 
olyasmit érzek, mint am ikor egy érzékeny gépezetbe 
visszahelyeznek egy hiányzó alkatrészt. Amely nélkül 
tökéletesen lélegezni képtelen.

** *

„Megkomolyodni”? Ccc... Mégis... mi a fészkes fenét jelent 
ez a szó?... Felnőni?... Amihez én szeretnék felnőni, ahhoz 
több emberöltő szükséges, de ez az én mostani Fejezetem 
még a Húsról szól elsősorban. Nehéz, illatos fűszerekről, 
testes borokról, izzó nyugtalanságról.

Az unalom  számom ra úgyszólván elviselhetetlen. 
Hiányzik belőlem az Angyalok Türelme, most csakis a 
süllyedő hajón érzem igazán jól magam. Borzasztóan 
élvezem, amikor édesen szenvedek, igyekszem m egte
remteni magamnak a szépséges kínt, de amikor nem fáj 
semmi... az bizony iszonyú szenvedést okoz.

Őszintén játszom, így játszva vagyok őszinte.

***

-  Tudjátok, van, akinek hétfőn kora reggel munkába kell 
mennie... -  Teréz királynő, az Anyuka, halkan közölte ezt, 
minden szemrehányás nélkül, s éppen ezért volt példátlanul 
hatásos abban a pillanatban. Álmodó Arimán és B. ügynök 
szemlesütve húzták össze magukat az asztalnál nagyon- 
nagyon picire, egyetlen mukkanás nélkül gubbasztottak 
a székeken, de a felajzott szemhéjaikon is átsütött a vörös 
tűz. A Kopasz Énekesnő, Teréz királynő leánykája a konyha 
közepén állt, lángpiros szemét egyenesen az anyukájára



szegezte, szinte hang nélkül, de mégis nagyon intenzíven 
vihogott folyamatosan, közben egy tortaformába öntöt
te a túl hígra sikeredett szirupot, mely alulról azonnal 
kifolyt, és az asztal széléről szépen lassan a szőnyegre 
csordogált. Az asztalon és a konyhaszekrényen festői 
összevisszaságban hevertek a különféle halálra maszatolt 
tányérok, poharak, lábasok és egyéb eszközök, közöttük 
egy összekormozott kanál, amelyben Álmodó Arimán az 
imént öngyújtóval teát melegített, engedve a pillanatnyi
-  igencsak érthetetlen -  ihletett hangulatának.

Közben a fürdőszobában, ahová Teréz királynő eme 
kései órán igyekezett, a mosógép tetején, a vécé mellett 
ott volt vagy nem volt ott -  erre már senki sem emlékezett 
határozottan -  a megkezdett csomag kender.

Közben a magnóból egész idő alatt üvöltött a Pekingi 
Kacsa.

Lúdlábsütés vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, vala
mikor három és négy között, a kegyetlen szerelmi csalódást 
átélt, ingyenkenderrel beállító B. ügynök megvigaszta- 
lására.

* * *

Teréz királynő nem volt haragtartó, sőt, talán még túl 
engedékeny is volt a leánykájával, akit egyedül nevelt, 
illetve nevelték egymást -  mert ez mindig oda-vissza ható 
tevékenység. Az ő esetükben különösképpen. Álmodó 
Arimán egy ideje már náluk lakott, tisztázatlan státusszal
-  testvér? játszótárs? szerető? -, boldogan és ész nélkül, 
napi huszonnégy órás totális önkívületben.

Talán az anya időnként még jobban vonzotta szexuálisan 
a lányánál -  Álm odó Arimán korban nagyjából úgy



félúton lehetett kettőjük között néha talán még lelkileg 
is, csakhogy a szesz és a tabletták ködén át akkoriban 
testileg teljesen m egközelíthetetlennek tartotta, ezért 
inkább csak barátságosan elbeszélgetett vele időnként. Már 
amikor forgott a nyelve valamelyest. Egyszer, amikor egy 
bacchanáliáról éjjel véletlenül hazabotorkált, a nappaliban 
ott találta a nőt álmában, a franciaágyon hason fekve, 
félmeztelenül. A lecsendesített tévé fényeinek táncában 
csodaszép volt, és Álmodó Arimán perceken át bámulta 
egészen közelről. Egyszerűen képtelen volt megállapítani, 
hogy Teréz királynőt látja-e, avagy a Kopasz Énekesnőt, 
holott nyilván tudnia kellett, hogy ez utóbbi elhúzott a 
punkokkal T.-ra hasist szívni, jó, ha előkerül a következő 
esti koncertjükig!...

Tehát Álmodó Arimán ott evett, ivott (leginkább ivott, 
ürítgette ki a garázsban felhalmozott pálinkásbutykosokat, 
mivel ott rendezték be a próbatermet -  szóval kellett a 
hely!), aludt; együtt keltek és feküdtek a Kopasz Éne
kesnővel, együtt zenéltek, megosztották egymással ködös 
álmaikat -  s közben színesítették Z. undorgrund életét.

Vicces volt nagyon, amikor -  még Álmodó Arimán 
odaköltözése előtt -  először estek be a Kopasz Énekesnő 
ágyába. Álmodó Arimán viselkedett szűzkislányként, 
folyton húzta vissza magára a felsőjét, amit a lány egyre 
csak tépett volna le róla -  márpedig a lányka volt sokkal 
fiatalabb.

S végül hova jutottunk... Egy abortusz, valami szere
lemféleség, majd affér a dobossal, a zenekar feloszlása, 
évek óta tartó neszóljhozzámnemismerlek. Hajói tudom, 
most épp B. ügynökkel van.



Én még szeretem: már csak dacból is. Ő meg gyűlöl. 
Végül is... az érzések megmaradtak a maguk intenzitásában, 
nincsen semmi baj. Ez-az kicsit átalakul, de kihűlni 
köztünk nem tud. Én legalábbis így tudom.

** *

A Kopasz Énekesnő párhuzamosan még két púnkkal is 
kefélt -  sőt: Álmodó Arimánnal a legritkábban. De ez az 
este valahogy... nem tudom... furcsa volt, tényleg. Haza
értünk, ő egyből bement a szobájába -  ha jól emlékszem, 
akkoriban épp nem is aludtunk egy ágyban -, én meg a 
nappaliba. A fű még ott zakatolt keményen az agyam hát
terében, mégis tisztának éreztem magam, kedvem támadt 
elalvás előtt olvasni egy kicsit. Ledobtam egy vodkát, és a 
kezembe vettem a könyvet.

Amikor lámpaoltás előtt kimentem pisálni, igyekeztem 
halkan lépkedni a szobája előtt, nehogy felébresszem. 
Visszafelé jövet mégis kiszólt, csak ennyit: itt vagyok... 
Minden szavak nélkül történt ezután, sokáig szerettem 
őt és vadul. A végén szinte aléltan estem le róla, azonnal 
álomba is m erültem , de álmomban élesen a fülembe 
suttogta: ez még nem a jóéjtpuszi volt!... Azonnal folytattuk 
a vágtatást, tán fel sem ébredtem, de még kegyetlenebbül 
hágtuk meg egymást, valahol mindez már-már vadállati, 
a másik húsát marcangoló baszásra hasonlított. Egyszerre 
azt éreztem, hogy csak engedem, csak engedem beléje 
a spermámat, végeérhetetlenül, megállíthatatlanul, ős 
párzási és szaporodási kényszerrel, eleve elrendeltetetten. 
Bevégeztetett.

Ismét elájultam.



Másnap reggel látták, hogy mindketten kivéreztek az 
éjjel, Álmodó Arimán fitymáján teljesen átszakadt a fék 
(mely azóta is aprócska klitoriszként funkcionál számára). 
Lulu, a Kopasz Énekesnő, kedvesen „repedt faszúnak” be
cézte őt, majd szájon csókolta.

*  *  *

Az elsőről már meséltem réges-rég, a másodikról az imént, 
a harmadikról most fogok. Az elsőt az Isten akarhatta így, a 
másodikat az Ördög, a harmadikat maga a Nő. Az első ta
lán meg sem történt, csupán egy buta próbatétel is lehetett, 
amelyen persze elbuktam, a másodikról elképzelhető, hogy 
gyakorlatilag semmi közöm nem volt hozzá, a harmadik 
pedig igazából spontán vetélés volt a végén. Mert Belzebub 
segedelmével végül Szibilla is bekapta a legyet.

* **

Óh, Szibilla, ez az orgazmusa közben brummogó, vaskos 
nőszemély! Micsoda vastag élvezetekben részesített enge- 
met a széles franciaágyán!...

Álmodó Arimán, ez a popó kopó, egészen véletlenül 
cseppent bele a buja hölgytársaságba. A nők nyakló nélkül 
vedelték a sört, aztán egy idő után vad, népies műdalokat 
bömböltettek a lakótelepi kégliben, és minden egyes alka
lommal nagyon hamar egy szál alsóneműben vonaglott az 
összes a szoba közepén. Álmodó Arimán eközben rendsze
rint csendesen ücsörgött az egyik fotelben, egyik cigarettát 
szívta a másik után, kristályos, daturafókuszú tekintettel 
bámult egy távoli pontba, és szelíden mosolygott.

Aztán egyik alkalommal az erkélyen Szibilla csókjának 
vákuumát Álmodó Arimán szájára tapasztotta, közben



határozottan megmarkolta a hímtagját, később a szobá
ban pedig teljes súlyával az ölébe telepedett, s azonmód 
mély torokhangon dorombolni kezdett -  ez a hang fajult 
a későbbiekben brummogássá.

Szibilla nem volt igazán kövér, nem volt az a Willendorfi 
Vénusz, akire időnként annyira vágyom, mindazonáltal 
bárhová nyúltam is a takaró alatt, m indenütt Húst talál
tam, húshegyeket. Fergeteges volt! Az ő dragonyosgaloppja 
csakis Lola eszeveszett szájügyességéhez volt fogható a 
végeredményt illetően.

Azt gondolom, hogy minden nő gyönyörű, aki annak 
tartja magát. És rajtuk kívül még néhány millió. És ezek 
után ha egy szép nő testes vagy netán kövér, az minőségéből 
semmit sem veszít -  ráadásul mennyiségileg csak gyarap
szik a szépsége. Több van belőle, nagyobb a szíve... És a 
kövér nők rendszerint hajlamosak a nevetésre, folyton vi
dámak, kacarásznak. Számomra egyszerűen lenyűgözőek! 
(Nem vagyok hajlandó elfogadni a „túlsúlyos” kifejezést, 
csakis orvosi értelemben. Esztétikailag semmiképp.)

Álmodó Arimán kezdett egész rendszeresen, egyre 
gyakrabban megjelenni Szibilla estélyein -  ahol az összes 
alkalommal ő volt az egyetlen hím - , sőt időnként betért 
hozzá váratlanul is egy-egy pásztoróra erejéig. Egyre 
hevesebb hancúrozásaik idején a nő minden alkalommal 
meggyőzte -  nem volt nehéz -  a végkifejletkor, hogy csak 
ne fogja vissza magát. Nem lesz semmi gond, brumm!...

Szibilla az évek számát tekintve valamivel idősebb volt 
Álmodó Arimánnál -  és nagyon magányosnak érezte m a
gát. Elvált, gyerek nélkül... kissé csalódott... (A féjemnek 
is, Pjotreknek is, Tamásnak is, m indenkinek csak arra 
voltam jó, hogy megbasszon! -  Szibilla. Hát, akkor va



lószínűleg nem én vagyok a hibás... -  Álmodó Arimán.) 
Gondolt hát egyet.

-  Kérsz kávét is?...
-  Mondd már, miért hívtál?
-  Hát... hú... olyan nehéz... Mondd, szeretsz te engem 

egy kicsit?... -  Szibilla irult-pirult, dadogott csak egy jó 
ideig, de aztán csak előrukkolt a Nagy Ötlettel: Szibilla 
szeretett volna, mit szeretett volna, Szibilla gyereket fog 
szülni Álmodó Arimánnak. Tehát ez már nem is ötlet volt, 
hanem hír! Hallelúja!

Nem tudom, vajon Nélia hozzáállása volt-e meredekebb, 
aki azt találta ki, hogy majd az anyám vigyáz a kicsire, 
amúgy is otthon van egész nap, ráér, vagy pedig Szibilláé, 
aki azt mondta, nem kíván tőlem semmit az égadta világon, 
akár el is költözik a városból, csak megszülhesse a gyere
kemet. A Nélia-afférra a hideg intellektuális légkör volt a 
jellemző, a Kopasz Énekesnővel folytatott kapcsolatra a 
szellemen túli, mély lelki kötődés... A Szibilla esetére csak a 
kétségbeesett butaság. Észérvek itt nem hatottak (a nőstény 
dohányzik és vedeli a szeszt, a hím mindezek mellett még 
maszlagkúrán is van egy ideje: hát csak tessék! Szüld csak 
meg a szörnyetegéül) -  félreálltam és imádkoztam.

Néma rettegésben telt el néhány hónap, amikor Szibilla 
ismételten mondanivalóval kecsegtetett. Álmodó Arimán 
erősen szorongva jelent meg a lakásán, ahol a következőket 
közölték vele:

-  ...Feküdtem a műtőasztalon, és akkor a doki megkér
dezte: megmentsük? Biztosan azt akarom? Magától elmen
ne... és kilencven százalék az esély arra, hogy fogyatékos 
lesz; biztosan megmentsük? Mire én azt válaszoltam: igen. 
De lehetett azért némi bizonytalanság a hangomban, mert



egy v^rt> nézett rám, majd újra megkérdezte: bizto
san? És erre én már nemmel válaszoltam...

Álmodó Arimán ezek után már csak egyetlen alka
lommal találkozott Szibillával -  ismét egy partin. Itt meg
jelent Szibilla leendő férjeura is, ám hamarosan távozott, 
m ert valami rettentően sürgős dolga akadt. Annyi baj 
legyen, Álmodó Arimán gondoskodott a menyasszonyá
ról -  az est folyamán is foglalkozott vele, szórakoztatta, 
meg utána a vendégszoba franciaágyában is. Még egyszer, 
utoljára. A végén ezúttal is hagyta magát rábeszélni, és egy 
cseppet sem fogta vissza heréinek szekrétumát.

Álmodó Arimán utólag megtudta, hogy Szibilla ekkor 
m ár másállapotban volt. A vőlegényétől. Ámbátor ki 
tudja... ***

-  Szarja, szarka... -  Mundzum-blu odvas pofáján csak úgy 
kicsúszik a két szó, ahogy unalmában a karmait piszkálgat
ja egy fűszál hegyével, miközben a társaival a patak part
jának csalitosában várakoznak a Kapu megnyílására, hogy 
végre elindulhassanak a legújabb küldetésükre. Pontosan 
ez a hely szerepelt az utasításban, az időpontot viszont csak 
hozzávetőlegesen adták meg nekik. Tyifu lent szöszmötöl 
valamit a víznél, a másik három hobo-trpsz pedig a puha 
pázsiton lustálkodik, kényelmesen elterülve a piszokban. 
Dél van, a forróság tikkasztó. Brudvaddzó is csak úgy löki 
kifelé a szavakat méretes agyarai közül, át nem gondolja, 
mit hablatyol össze-vissza, az bizonyos:

-  Szarja, szarka, ne bassza, m é szaru szarsz, de még 
szarabbu baszó’...



Ahogy az utolsó szótag elhal, abban a pillanatban az 
ugupu madárka a fa nyakából tiszta erőből nyakon fossa 
Kutuddzu-blut, csurog le a hátán a híg és büdös gané. A 
kloáka feléjük néz, nem húzódik össze.

-  Vava péniszcsontjára, megnyílt a Kapu! -  ujjong a 
vízparton Tyifu, aki onnan kellőképpen átlátja a kutu 
helyzetet. -  Indulhatunk, mambudza!

** *

Egyszer, még valamikor nagyon régen, kölyökkorom 
idején álmomban hatalmas hepphajjt szerveztünk a tár
saimmal lent a Pincében. Amikor már igencsak magasra 
hágott a jókedv és a dínomdánom, a Hideg Úrnő hirtelen 
a nyakunkba zúdította haragját, jeges tüzével pusztított, 
lelakatolta az összes kijáratot, senki sem menekülhetett. 
Aztán felébredtem, és nemsokára rá hatalmas hepphajjt 
szerveztünk a társaimmal lent a Pincében. Amikor már 
igencsak magasra hágott a jókedv és a dínom dánom , 
nekem eszembe jutott az álmom, és még időben kime
nekítettem mindenkit. Nemsokára rá hatalmas hepphajjt 
szerveztünk a társaimmal lent a Pincében. Amikor már 
igencsak magasra hágott a jókedv és a dínom dánom , 
sistergő fúriaként megjelent a Hideg Űrnő, dermesztő 
bosszúja nem kímélt sem embert, sem istent -  mindenki 
a jeges láncain nyögött az idők végezetéig. De ahogy 
peregtek a képek, már tudtam, hogy ez még mindig nem 
lehet az igazi, mert éreztem, hogy süllyedek, hogy újra 
elalszom.



-  Grepkeddze mambázu hreppeblö... Mambudza smrap- 
padáj budzaL.
-  Hreppeblö! Hreppeblö, hreppeblö!... Brümbkeble smrap- 
padáj, blu?...

A nap már jócskán lemenőben volt a folyóparton, 
amikor Rúterdő Farka erős főfájással ébredezett az er
jedő gyümölcsök között, a fa alatt. Egy egész éjszakát és 
majdnem egy teljes napot átalhatott a Nagy Zabálás után. 
Vagy ki tudja? Lehet, hogy sokkal többet... Gnnny..., va
lami itt még a rothadó növényeknél és a saját hányásánál 
is erősebben bűzlik. A kába mocsári disznó még mindig 
ott hortyogott a tövében... időközben maguk alá csinált 
egy híg kupaccal...

-  Mzemze ambudzáj... -  sóhajtott fel Rúterdő Farka, 
ahogy fektében megpróbált belérúgni a büdös sertésébe, 
egyúttal erősen szaggató koponyáját is megemelte kissé, 
hogy kiderítse, honnan érkeznek a hangok, melyek az 
imént felébresztették mélységes álmából.

Kissé lejjebb a folyón, ahol a part a legutóbbi esőzések 
alkalmával leszakadt, négy keménypecsű teremtmény 
tartott sakkban vagy egy tucatnyi berezelt pofát. Azaz 
valójában csak egyikük szállt szembe a csürhével, Rúter
dő Farka ezt rögtön megállapította, mihelyt kissé jobban 
odasasolt. Bizony, Brudvaddzó-brut nem lehetett egy
könnyen megfélemlíteni, különösen, amikor valamivel 
kihozták a sodrából, m int például ahogyan most is tették 
ezek a kóbor egyedek a breble-gnnye népségből.

Hát igen, a breble-gnnye... A nevük annyit tesz, „odvas 
ellenfelek”, és igazán harcias csőcseléknek számítanak, ám



ezúttal mégis lassanként az inukba szállt a bátorságuk, 
ahogy a négy hobo-trpsszel találták magukat szemközt. 
Ezek meg a tritoni trpszek egyik nemzetségéből származ
tak, de valójában még jóval a születésük előtt útra kereked
tek, s azóta sem tanyáztak egy helyben huzamosabb ideig, 
ezért úgyszólván az egész univerzumot az otthonuknak 
tekintették. Veszett hírük volt mindenütt, igazán kutu 
harcosnak kellett lennie annak, aki vélük szembeszállt.

Ezúttal valami semmiségen kaptak össze az odvas ellen
felekkel, akik az esti félhomályban -  no meg a torkukon 
leeresztett tetemes mennyiségű cefre hatására -  nem iga
zán látták jól, kibe is kötnek bele, ahogy éppen másztak 
felfelé a parton. De aztán azonmód meghunyászkodtak, 
ahogy Brudvaddzó-bru rájuk mordult, és csupán a vezérük 
próbálta tessék-lássék fenntartani a tekintélyének látszatát. 
Ám ő is egyre inkább elbizonytalanodott a keménypecsű 
hobo-trpsz tekintetének perzselő tüzében. Brudvaddzó- 
bru három társa -  Tyifu (a birodalmi bélgyilkos egyszem 
fiacskája), Kutuddzu (Vava -  Mindenség Atyja seregének 
kiképző altisztje, kinek csizmája előtt mindig garmadában 
hevert a sok elgyötört trpszkadét) és Mundzum-blu (sza
bad harcos) -  csak unottan rugdosta a port, nem nagyon 
ügyeltek oda a szóváltásra, hiszen megszokhatták már 
társuk hirtelen haragját; illetve Mundzum-blu azért kör
bejárt a breble-gnnye között, hogy megízlelje a sebtiben 
békítőleg felajánlott erjesztett bihaltejet. Egy-egy slukkra 
ki is ürítette az összes kulacsot, sőt még egy tömésre való 
dohányt is követelt a szerencsétlenektől -  elég pofátlan 
módon, hiszen duzzadt a kostökacskója!

Aztán éppen az történt hamarosan, amire számítani 
lehetett: a vezér is meghunyászkodott, s az odvas ellenfelek



lassan elsomfordáltak a sűrű irányába. Előbb még meg
invitálták a hobo-trpszeket is, további itókákat helyezvén 
kilátásba, ám azok ezt kereken visszautasították. Nem 
mintha csapdától tartottak volna, csak fontos találkozóra 
jöttek a folyócskához.

Időközben Rúterdő Farka is odavonszolta magát hoz
zájuk kínkeservesen, az előző napi dorbézolástól éme
lyegve. Előbb persze lemászott a folyópartig, s annyi 
vizet ivott, ami még egy mamutnak is becsületére vált 
volna. Amikor a társasághoz ért, örült ugyan, hogy végre 
ismét hasonszőrűekkel találkozik, de azért undorral tolta 
el magától a Mundzum-blu által kínált kulacsot, miután 
beleszagolt. Szinte hátratántorodott az erjesztett bihaltej 
tömény szagától -  túlságosan is emlékeztette az imént 
otthagyott gyümölcsére.

Alig szaglászták egymást körbe a hobo-trpszekkel, ami
kor közvetlenül alattuk a part közelébe ért egy vízibihalok 
által vontatott, hátulról kormányozható tutaj Vrangyazó- 
krökuval és Ómosó-faszuval a fedélzetén. Brudvaddzó- 
bru és társai azonnal felugráltak rá, majd a víz sodra felé 
irányították az alkalmatosságot, és megindultak lefelé a 
folyón.

Rúterdő Farkát magukkal vitték.

***

-  Ügy gondolom, ha valaki, akkor te aztán igazán képes 
vagy megérteni, mi az, amit m ondani szeretnék. Mert 
bizonyára nem sokan érzik azt olyannyira démoninak, 
ha a járdán ballagva a késő esti szórt fényben megpil
lantanak az úttesten két egymással szemben közlekedő 
gépkocsit, néhány, a gyárból kerékpáron hazafele igyekvő



munkást, egy villogó villanyrendőrt... Én olykor igen. 
Iszonyatosan démoninak. Elemi erővel hat rám a látvány, 
szinte letaglóz egy pillanatra. S próbálnék szabadulni, a 
lebetonozott földfelszínen horizontális irányban mozgó 
tömeg hatósugarából valahogyan kikerülni; hátrahúzott 
karokkal látom ilyenkor magamat, felszegett fejjel, a 
felhők irányába kidüllesztett mellel az Ég felé emelkedni 
-  s egyidőben ellenkezőleg is: elöl összehúzott karokkal, 
mellkasra horgasztott fejjel, görnyedt hátgerinccel a Föld 
középpontja felé süllyedni...

Ilyen alkalmakkor csupán abba kapaszkodhatom, ami 
hirtelen a rendelkezésemre áll: a saját „kicsavart” gondo
lataimba. Az orrnyergemre biggyesztem őket, mint valami 
furcsa szemüveget... Egy angol barátunk egyszer valami 
olyasmit mondott, a művészet éppen attól szép, m ert egé
szen felesleges. Nos... talán valóban így van. Sőt, én még 
azt is megkockáztatnám, hogy egészen meddő kísérlet 
a világ megváltására. De az vesse rám az első követ, aki 
megmondja, mi nem az.

-  Társadalmi téren minden valamihez mérten nyeri el 
a jelentőségét, illetve a jelentéktelenségét. Aligha tudnék 
olyasvalamit említeni, ami bizonyos értelemben ne lenne 
felesleges. Valakinek. Legyen szó politikáról, sportról, 
művészetről, tudom ányról vagy akár vallásról. Kaja, 
pia és alkalomadtán egy kis priccsrecsegtetés, esetleg 
önkielégítés az agyunk zegzugában elraktározott csábító 
képek lelki szemeink elé való varázsolásával: ez az, amire 
mindenkinek mindenképpen szüksége van. Ám mindez 
nyers biológia. El tudod képzelni az életed zene, film vagy 
vers nélkül?! Értem, mit akar mondani angol barátunk. S 
értem az iróniát is abban, amit mond. Az embert éppen a



„felesleges” dolgok ömlesztették azzá, ami: egy komplex, 
testi-lelki-szellemi hármaslénnyé.

Természetesen a társadalmi szférában uralkodó hierar
chiával is tisztában vagyok, tudom, hogy egy reggae-dallal 
nehezen fogható be az ágyú csöve, hogy valamennyi no
vella jelentősége eltörpül a tőzsde szeszélyességei mellett, 
vagy hogy egy emberi sorsot feldolgozó művészi filmal
kotásnak sohasem lehet akkora hatása, mint bármelyik 
parlamenti vagy elnökválasztásnak, melyek kimenetelétől 
emberi sorsok függnek. Mindezt figyelembe véve fordulj 
magadba, merülj el „kicsavart gondolataidban”, mintha 
csak lucskossá ázott szeméremajkak közé merülnél, és 
idézd fel, mire emlékszel jobban tizenéves korodból: az 
akkori politikusok nevére, a heves társadalmi vitákra és az 
elszabadult pokolban lejátszódó bevetésekre, vagy pedig 
azokra a zeneszámokra, könyvekre és filmekre, amelyekbe 
emezektől -  akár tudatosan, akár öntudatlanul -  menekül
tél? Egyértelmű, hogy társadalmi szinten azoknak nagyobb 
volt a hatásuk, de én mégis biztosra veszem, hogy rád 
emezek sokkal nagyobb hatást gyakoroltak! Nem váltották 
meg a világot, de megváltottak -  kialakítottak! -  téged. 
Ha rád tekintek, azt kell mondanom, nem elenyésző tel
jesítmény a részükről. Mint ahogyan a te eddigi irodalmi 
teljesítményed sem az, még ha a smink mögé bújt arcú, 
szilikoncsöcsökkel egyensúlyozó cuncim ókusok fasz- 
dagasztásról szóló rikácsolásainak népszerűsége mellett 
annak is tűnik. Ha egy embert megsegítettél, az egész em 
beriséget megsegítetted -  írja a Biblia. Ha egyetlen ember 
a magáévá fogadta, önnön bensőjének mélyére habzsolta 
be csak egyetlen szövegedet, te az egész emberiségnek 
nyújtottál valamit -  mondom én. Szeme világa nélkül



marad, aki az egész emberiséget siratja -  állítja a Korán. 
Ezzel egyidőben: vagy naiv bolond, vagy álszent farizeus 
-  teszem hozzá én. Sajnos az emberek ahelyett, hogy apró, 
ám konkrét eredmények elérésére törekednének, szíveseb
ben foglalkoznak „nagy ügyekkel”, amivel annak látszatát 
szeretnék kelteni, hogy ők milyen „hum ánusak”, meg 
mittudomén mi mindenek még. Arról van itt szó, hogy 
csupán a saját kicsinységükről és jelentéktelenségükről 
szeretnének valamilyen módon megfeledkezni.

Újságírói voltomból kifolyólag az elmúlt néhány esz
tendőben bőven volt alkalmam jelen lenni különféle be
mutatókon, ünnepi rendezvényeken, ahol igen gyakran 
hallottam hangzatos frázispufogtató beszámolókat ha
gyományokról, hovatartozásról, az emlékezés kultuszáról 
(emlékekről már kevésbé, ami logikus, hiszen aki folyton 
csak megemlékezik, annak aligha lehet egyéni emléke) 
és a szellemi nekrofíliából eredő más nemes érzelmek
ről, amelyek során vagy önmagamhoz híven bam bán 
bámultam magam elé, vagy hivatásomból kifolyólag kér
déseimmel akadékoskodtam, vagy csak félrevonulva jegy
zeteltem a sarokban -  mindeközben hasztalanul keresve 
magamban a HIBÁT, a magyarázatot arra, vajon én miért 
nem tudok olyan mértékben lelkesedni mindazokért a 
felemelő dolgokért, amelyekért mások igen, vagy legalább 
miért nem sikerül másokhoz hasonlóan koporsósimoga
tó depresszióba zuhannom a dolgok jelenlegi állásának 
hallatán. Az utóbbit ellensúlyozni igyekvő fogadásokról 
már rendszerint leléptem, hogy hazafelé menet hozzád 
hasonlóan folytassam a vitát önmagámmal, szüntelenül 
azt a kérdést szegezve magamnak: lehetséges-e az, hogy 
közömbös vagyok? És ilyenkor igenis DÉMONINAK



tűnik minden elhaladó gépkocsi, valamennyi sárgában 
villogó villanyrendőr, vagy nyakát kopott kabátjának 
hajtókája mögé rejtő kerékpáros. Az emberre elemi erővel 
tör rá a félelem és reszketés, borzalmasabbnál borzal
masabb gondolatait már nem maga irányítja, hanem a 
világbavetettségéből eredő páni félelem. Összes zsigereit 
átjárja a szorongás, amikor ismételten ráébred arra, hogy 
a körülötte nyüzsgő élőlények, tárgyak és természeti jelen
ségek ellenére születésétől fogva a haláláig egyes egyedül 
van a világűrben.

De!
A közelmúltban történt velem valami, ami lényegében 

átminősítette a világnézetemet. Az utolsó városi buszra 
siettem, amikor az egyik sötét n.-i mellékutcában egy 
sánta kutyával futottam össze, amely a kegyetlen b.-i szél 
szeszélyességétől óvva magát, fülét-farkát behúzta, és a 
szemeteskukák között a betevő falat után kapirgált. Egy 
röpke időre megálltam, és megigézve figyeltem eltökélt 
mozdulatait, kínkeserves erőfeszítéseit, nehéz küzdelmét 
az eledelért. És ott, néhány perc leforgása alatt, két dologra 
is megtanított engemet ez a kutya: először is arra, hogy 
még véletlenül sem vagyok közömbös személy; másodszor 
pedig arra, hogy ha minden nehézség ellenére egy nyomo
rúságos, sánta kóborkutya ekkora életerővel ragaszkodik 
a fennmaradásához, akkor vajon épkézláb embereknek 
van-e bármiféle joguk a folytonos siránkozásra? A kép
mutatásról persze nem is szólva...

Miután mindezt így szépen, sorjában megbeszélték, 
m ár csak lebegtek az űrben némán, kissé távolabbról



szemlélve ezt a kékes és fehéres felszínű bolygót. Álmodó 
Arimán és Alexandrosz.

***

-  Nem vagyok én ellenzője se rossznak, se jónak! Légy 
kedvese csókoddal a feneketlen tónak! -  énekelte kacé- 
ran Ringyó Sztár, amikor tekintete találkozott Álmodó 
Arimánéval. -  Helló -  búgta sejtelmes alt hangján, és 
darabos mozdulatokkal helyet foglalt a barátaink mellett 
lévő szabad bárszéken. -  Kit látnak szemeim, itt az én 
álmodom... Melyikőtök szeretne meghívni egy italra?

Azokketten összenéztek. A nő már éppen elég részegnek 
látszott így is. Végül Álmodó Arimán megszólalt:

-  Figyelj, kapsz egy piát, ha azután szépen lakatot teszel a 
csöpp kis szádra, és csak kussolsz itt csendesen. Különben fel 
is út, le is út... Hé, Csiga, tölts neki valami pokoli erőset.

-  Abból ott -  mutatott az egyik díszes palack felé Morgó 
Mjölnirt. -  Thanatosz. Görög pálinka, úgy erjesztik, hogy 
közben a Kundalini kígyó benne tekergőzik a cefrében. 
Erős, mint a halál.

Csiga rosszkedvűen töltött, Ringyó Sztár megvetően 
kiköpött, egy slukkra ledobta a méregerős párlatot, reked
ten Morgó Mjölnirt pofájába röhögött, majd a következő 
pillanatban elnyúlt a pulton, és mélységes mély álomba 
zuhant.

** *

-  Ezt a csipkerózsikát is már csak egy igen alapos seggre - 
puszival lehetne felébreszteni -  vigyorgott Csiga, de aho
gyan Morgó Mjölnirt hirtelen ránézett, azonnal bekussolt, 
és igyekezett szaporán valami sürgős elintéznivalót találni 
magának a söntés másik végében.



-  Tehát fotózni kezdtél -  vette fel Morgó Mjölnirt, bo
rostás kocsmai Lakhesisként, ismét a beszélgetés fonalát. 
-  Csak mászkálsz az utcán, és a gép retinájára fagyasztasz 
egy-egy pillanatot, amely téged éppen megragad... Aztán 
az emberek orra alá dugod egy galériában. Nem olyan ez 
az egész, mint holmi művészi fokon üzemeltetett kuk
kolda?...

-  Ezt hogyan érted? -  hökkent meg Álmodó Arimán.
-  Hát, hogy a lencsén keresztül belesel mások magán

életébe, átviszed az egészet papírra, a technika segítségével 
netán még bele is piszkálsz, aztán másoknak mutogatod 
pénzért.

-  Nem kifejezetten bulvárfotózással foglalkozom, és 
nem szokásom a képeken bűvésztrükköket végezni. Leg
inkább olyan eseményeket örökítek meg, koncerteket, 
színdarabokat, sporteseményeket, amiket egyébként is 
megnézhetnek az emberek. Te is nyilvános helyen vere
kedtél az imént, ha jól emlékszem... Annyi a különbség, 
hogy itt az én szememen -  és a lencsén -  átszűrődő pil
lanat örökítődik meg. De egyébként az emberek agyában 
is számtalan, ehhez hasonló, „saját készítésű fénykép” 
raktározódik...

-  Jó, jó, de azért mégiscsak furcsa számomra az iroda
lomról a fotózásra váltani...

-  Ha úgy vesszük, akkor az irodalom is csak egy les- 
kelődős műsor, hogy a te kifejezéseddel éljek. Csak az 
egy-egy jelenség mellett többet mutat meg a szerzőből is, 
mint a fotó. Persze az is sokat elárulhat az alkotóról: milyen 
témát keresett, hogyan közelített hozzá, melyik pillana
tot igyekezett megragadni... De az összes művész közül 
talán az író tárja fel a legszemérmetlenebbül saját énjét...



Viszont mindezek a dolgok szellemiségükben egyáltalán 
nem különböznek, csakis technikailag. Nekem talán 
jobban megfelelne a festészet nyugodt légköre, ám ehhez 
nélkülözhetetlen az, amivel én magam nem rendelkezem: 
egy ügyes kéz. A fényképezéshez jó szemre van szükség... 
csakúgy, mint az íráshoz... Másrészt a jelen kor számára 
is sokkal inkább befogadható a fotó...

-  Ennyire érdekel, hogyan fogadja a nagyközönség a 
műveidet? -  vágott közbe mohón Morgó Mjölnirt.

-  Nézd, egy író alkotás közben nem foglalkozhat egyfoly
tában olyan kérdésekkel, hogy például fogják-e majd olvas
ni a regényét, ki fogja elolvasni, egyáltalán: kiadják-e majd, 
vagy hogy manapság érdekel-e valakit a könyv egyáltalán 
satöbbi, satöbbi. Az alkotás teremtés. Mégpedig szellemi 
természetű, márpedig a szellem megtalálja a maga útját a 
befogadóhoz, bármilyen is a testi manifesztációja. Aki nem 
így áll hozzá, az kókler, bohóc. Ám a nemzés és a szülés 
aktusa az egy dolog, viszont a későbbiekben majd azért 
valamilyen szinten érdekelni fog az is, hogy mit gondolnak 
a gyermekedről mások, nem így van?... A könyv, a mű, ez 
a szellemi gyermek, életünk meghosszabbítása. Ugyanúgy 
viselkedik a világrajötte után, mint a hús-vér megfelelője... 
Ha ismersz írókat személyesen, megfigyelhetted: milyen 
hihetetlen mértékben képes egy idő után eltávolodni az 
alkotás a szerzőjétől. Éppen úgy, mint a gyermek a szü
lőjétől. Hála érte a Magasságosnak. A saját könyveimmel 
kapcsolatban ez időnként igencsak megnyugtat...

-  Te hiszel a művészetben?
-  ...Tudod, az Örök Kétely nekem folyton a koponyám 

körül repked... Voltak már olyan gondolataim, hogy a m ű
vészet a lét olyan módon való ábrázolása, mely megfelel a



tökéletes elméletnek, így a gyakorlatban megvalósíthatat
lan. Azt is hangoztattam, hogy én még időben ráébredtem 
a költészet létjogosulatlanságára, s mikor megkérdezték, 
miért folytatom mégis, azt feleltem, azért, mert szeretem... 
Időnként elintézem annyival, hogy a művészettel is csak úgy 
vagyok, mint az étellel: magamba tömöm, azután kiszarom. 
Lesz, ami lesz... Meg hogy ami korszakalkotó, az nem túl 
maradandó, viszont mégis mindig valami újra van szükség, 
például a rímes-időmértékes verselés már ósdi, valami egé
szen új kell, más, mint a beszéd, talán puszta gesztikuláció, 
vagy talán cselekedetek... De aztán rájöttem, hogy nem lehet 
újat csinálni, mert nincs olyan, hogy „régi”...

-  Hát, azért ez elég kuszán hangzik... -  vakarta meg az 
üstökét Morgó Mjölnirt. -  Például amit a „tökéletes elmé
le tirő l mondtál. A tökéletes elmélet a matematika. Aztán 
a zene bizonyos megközelítésből tiszta matematika, és ki 
állítaná, hogy például a zene megvalósíthatatlan?...

-  A zene minden szempontból sokkal több, mint puszta 
matematika... De valóban eléggé kuszák voltak akkoriban a 
gondolataim... Emlékszem, egyszer megnéztem egy filmet, 
amelyben egy hippi csaj marokkal csapkodta a festéket egy 
tükörhöz. Mit ábrázol?, kérdezte egy másik. Hát, nem is 
tudom, felelte. M intha leejtenél egy fényképezőgépet, s 
az véletlenül exponálna. Akkor azt gondoltam: talán én is 
valami ilyen vagyok. Mint az a fényképezőgép.

** *

-  Ma viszont azt gondolom -  folytatta Álmodó Arimán, 
miután a korsóikat telecsapoltatták - , hogy a tudatos al
kotás, nem igazán szeretem a „művészet” szót, a tudatos 
alkotás igenis fontos dolog, legyen szó zenéről, iroda



lomról, fényképezésről vagy akár atomfizikáról. Csak 
meg kell találni a megfelelő hozzáállást, a helyes utat. S 
hogy mi a megfelelő hozzáállás? Nos, ezt kell kutatnunk. 
Úgyis maga az út a lényeges, az olyan dolgok, mint pél
dául a cél, vagy pláne a végkifejlet, nem a mi kezünkben 
vannak, az elménkkel talán fel sem foghatók. Úton kell 
lenni folyamatosan...

-  És a koponyád körül repkedő Örök Kétely?...
-  Az Örök Kétely pedig folyton a fülembe súgja: hasz- 

nos-é a számunkra elérhető korlátozott bölcsesség, mely 
csupán a biztos halált tudatosítja, de nem mutat semmi 
bizonyosat azon túl?... A Prédikátor könyvében pediglen 
ezeket olvashatod: ...Mert a bölcsességnek sokaságában 
sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti 
a gyötrelmet. De erősen reményiem, nem oly vastag még 
a hályog a rég nem használt harmadik szemünk tükrén, 
hogy halovány fényként át ne derengjen rajta valamicske 
abból, ami a halál és a testi gyötrelem bizonyosságán túl 
található...

-  Az imént azt mondtad, megnyugtat, hogy az alkotása
id eltávolodnak tőled, mint a gyermekek a szüleiktől -  ka
nyarodott vissza Morgó Mjölnirt. -  Te nyugodt vagy?...

-  Annyira szeretnék ebben hinni... de nem, távolról sem 
vagyok az... Tudod, hosszú ideig őrlődtem a nyárspolgári 
és a művészi lét mezsgyéjén, nem tudván eldönteni, ilyen 
vagy olyan módon hazudjak-e magamnak... Azután azt 
gondoltam, a „minden mindegy” a legjobb hozzáállás -  
működik, mert igaz, örök. Ebben persze nagyon hamar 
csalódnom kellett... Egy napon aztán végre megálltam, és 
bátran szembefordultam az igazság engem üldöző kegyet
len szellemkutyáival... de azóta is valahol ott állok, azon a



ponton, egy útkereszteződésben. ...És azóta vagyok attól 
a legmesszebb, hogy elmondhassam magamról, nyugodt 
vagyok...

-  De lagalább gyávának sem kell érezned magadat...
-  Igaz. És ez fontos... Az a baj, tudod, hogy ezt a világot 

nem igazán az én méreteimre szabták... egyszerűen nem 
egyezik meg a sebességünk. Tudom, hogy nem a világ se
bessége „rossz”, és nem is az enyém, csak a tér-idő szegletei 
közül számomra talán nem éppen a legmegfelelőbb helyen 
találkoztunk. Nekem bitangul nehéz itt és most lassítani, 
pedig érzem, hogy igazából erre lenne szükségem. Ha 
rajtam múlna, mi még mindig fent élnénk a fákon, csak 
időnként másznánk le egy kis kendert gyűjteni.

-  Az a baj -  töprengett Morgó Mjölnirt - , hogy ma már 
kevesebb a fa, mint az ember...

-  Bizony, ez a másik gondom a jelen korral a sebesség 
mellett. Biztosan így kell lennie (vagy így is lehetséges), 
hogy most ennyi egyed lepi el a bolygót, de egyszerűen 
pokoli nehezen viselem el ezt a zsúfoltságot! Először is: 
gyűlölöm és megvetem a falka erejét! Legyen szó vallási 
felekezetről, politikai pártról, bármiről. A közelükben 
lennem is nehezemre esik, nemhogy valamelyikhez csat
lakozzam. Annyira másként viselkedik az ember hordá
ban, mint külön-külön... Persze tudom, ez mindig is így 
volt, valami ősi, kollektív szellem vezérli őket ilyenkor... 
de nekem ettől akkor is hánynom kell. Az egyes embert 
időnként tudom szeretni, ám a tömeget: soha -  vagyis igen, 
de csak elméletben. Mindebből látszik, hogy az egyenlő
ség pusztán matematikai fogalom. Arról pedig tudjuk, 
mennyit ér... Ezer ember együtt, egy helyen, egyenlő ezer 
egyes ember összegével?... Ccc...



-  Akkor miért vagy még itt? Miért nem húzódsz vissza a 
kevés megmaradt civilizálatlan helyek egyikére? -  kérdezte 
Morgó Mjölnirt.

2 1 .

-  Mondhatnám azt is, ezt úgy hívják, röghözkötöttség, 
tehetetlenség. Az ember nem azért tehetetlen, mert nincs 
lehetősége, hanem mert nincs mersze továbbállni. Vagy 
mert túlságosan is rest hozzá... Vagy mert folyton elál
modozik, és ezért mindig lemarad a „vonatról”. Sokáig 
olyannak éreztem az életemet, mint ha valami tengerentúli 
modern dráma lenne, álmodozó hősökkel. A különbség 
csak annyi volt, hogy engem sohasem fenyegetett az a 
veszély, hogy hirtelen ráébredek, ábrándok között élek -  
ugyanis ezzel tisztában voltam kezdettől fogva...

-  Mára viszont...?
-  Érik már bennem a gondolat, hogy visszavonuljak 

valahová, nem túl messzire, ahol csak néhány ember, a 
természet és kevés tárgy vesz körül. Végzetesnek érzem, 
ahogy lassanként teljesen a tárgyaink rabszolgáivá válunk. 
Ezt a magam esetében is nap mint nap tapasztalom, nem 
csupán másoknál. Ez a gondolkodási képességgel megvert 
torzszülött azért talál ki magának mindenféle felesleges 
dolgokat, mert egy hatalmas hiányt próbál betölteni, amely 
egyedül csak őbenne feszül az összes teremtett lény közül 
Isten ege alatt. Legalábbis ő azt hiszi, hogy hiány. Mert 
nagyon is lehetséges, hogy éppen többletről van szó... így 
hát nem kell a rengeteg limlom! Engem ugyan nem fog 
megfojtani a „fogyasztói társadalom”. Mert vesztes csak 
az lehet, aki részt vesz a játszmában...



-  Tehát kiköltöznél mondjuk egy tanyára? Önellátó 
életmód, ilyesmik?...

-  Mit gondolsz, az idők hajnalán az esőcsináló háza 
miért állt a falu szélén, a többi viskótól elkülönítve? Mert az 
ő agya is így működhetett, mint az enyém: jó az, ha vannak 
szomszédok, de azért ne legyenek túl közel... Arról már 
nem is beszélve, hogy a falusiak sem veszik ám jónéven, 
ha az esőcsináló köztük lakik...

-  Miért nem vonulsz hát vissza olyan helyre, ahová el 
sem hallatszik a társadalomnak még a zaja sem?...

-  Hát, azt hiszem, azt valahol megfutamodásnak érez- 
ném... -  tűnődött el Álmodó Arimán. -  Első ránézésre 
olybá tűnik, az agyunkat úgy programozták, hogy folyton 
azt ismételgesse: én, én, én... A „te” amolyan álszent 
módon, az „ő” pedig csak egészen halványan rajzolódik ki 
a felszínén. Én, Én, Én, Én! Viszont nekem totálisan elegem 
van már abból, hogy folyton ezt mondom magamnak: Én, 
Én, Én, Én!... Az viszont persze tény, hogy a viszonyítási 
pont számodra csakis te magad lehetsz, s amíg nem 
tudod, hogy ki-mi vagy, addig semmit nem tudsz. Teszem 
azt, amíg magadat nem tudod szeretni, hogyan tudnál 
másokat?... Ám egy bizonyos ponton túl már ezen túl kell 
lépni, és felvállalni a többieket. Előbújni a kunyhóból, és 
esőt csinálni nekik, vagy elűzni a járványt, megfékezni a 
sáskajárást... Együtt. Ez a kulcsszó.

-  M indezt a tömeg, a falka sokkal egyszerűbben 
megoldja... -  vetette közbe Morgó Mjölnirt.

-  Igen ám, csakhogy nézd meg a módszereiket... A 
falka tulajdonképpen csak egy magasabb szervezettségi 
szintű én. Globálisan nem igazán valósul meg az „együtt” 
eszméje... Ha kívülről jönne ellenség, akkor talán... De



abban az esetben meg univerzálisan sántítana a dolog, 
és folytathatnám... Szóval a tudatos harmóniára kellene 
törekedni valamiféleképpen.

-  Na és most hol tartasz eme szent cél megvalósításában?
-  kérdezte kissé gúnyosan Morgó Mjölnirt.

-  Most? Képtelen vagyok takaréklángon égni -  vallotta 
be Álmodó Arimán nagyon őszintén. -  Az utcán lesütöm 
a szememet, az odúmba menekülök, amilyen gyorsan csak 
lehet, aztán ott olyan intenzíven élek meg minden egyes 
műalkotást, hogy az teljesen felőröl. Nagy valószínűséggel 
meg tudom például jósolni egy regény végét még félidőben. 
Na bizony! Történetek. De mi a helyzet az élettel?...

-  Akkor még igen távol vagy a „megvalósítástól”...
-  Ja. Távol. A teória szintjénél, hhh...
-  ...és a nyugalomtól...
-  Igen. Sok minden nyugtalanít. Még soha nem értem 

el, de azt hiszem, már többször megközelítettem az igazi 
érzelmeket. Viszont eddig még meg sem közelítettem 
azt, hogy mindazokat a könyveket elolvassam, amelyeket 
szeretnék. És bármily nagy butaság is, de így van: ha 
ebben a pillanatban meg kellene halnom, ezt az utóbbit 
sajnálnám jobban...

-  Ismét csak az Örök Kétely és a bizonytalanság döfköd- 
nek. Semmit sem tudok, de m indent érzek. Mint amikor 
ott van a szó a nyelved hegyén, időnként olyan közel érzem 
magamhoz az Igazságot. De hát túl sok ez a nanométeres 
távolság is... Evolúció, teremtés, pánspermia... Azt mond
ják, valahol el van rejtve bennünk egy titkos információ
-  mélyen, a géntérképünkön -  rólunk, a „teremtőinktől”, 
amelyet majd „az új század okos embere” fog meglelni... És



mi van akkor, ha ezt már régen, még a történelem előtti 
időkben megtalálták, s azóta, ahogy időben távolodunk 
attól a pillanattól, egyre többet és többet felejtünk el 
ebből az „információból”?... S hátha az egyén szintjén is 
ugyanígy működik a dolog; a csecsemő még birtokolja a 
tudást, aztán mire „felnőtté” válik, szépen lassan elfelejti 
az egészet. Persze játszhatjuk a bölcset... vagy a gyermeket 
továbbra is: apránként elveszett a kisgyermek bölcsessége, 
a vén kapitány kampója elvégezte a munkát. Mivel azonban 
hősünk mégsem lépett vissza a futószalagra, mi más is 
történhetett volna? Pán Péter Szürke Dorienné változott.
-  Az utolsó mondatokat Álmodó Arimán már valósággal 
szavalta, hosszú meggyfaszipkájával verve hozzá a taktust 
a pulton.

** *

-  Ez valóban idegesítő lehet -  vélte Morgó Mjölnirt.
-  Igen. Halálosan. Bár ezzel nem kéne, hogy gond legyen. 
Azt hiszem, az énem egyik része talán még túl korán is 
felkészült a halálra...

-  Azt akarod mondani, hogy nem félsz tőle?...
-  Fogalmazzunk inkább úgy, hogy megpróbálok nem 

félni tőle... A félelem bizonyos szinten csupán arra jó, 
hogy mágnesként hozzánk vonzza a félelmünk tárgyát. -  
Álmodó Arimán jó nagyot kortyolt az italából. -  De már 
nem a haláltól félek, mert nem, nem elsősorban tőle... 
de akkor mitől mégis?... Tudom, még nem készültem 
fel rá teljesen, éppen csak hogy elkezdtem, de hát majd 
improvizálok, ahogy más esetekben is szoktam, ha hirtelen 
bekopogtat... Hanem akkor miért?... Miért időnként ez a 
gyomorszorító pánik?



-  Talán a bizonytalanság...
-  Igazad lehet... Rájöttem, hogy két ember lakik ben

nünk: az egyik örökké szeretne élni, a másik viszont leg
szívesebben mielőbb túl lenne már ezen az egészen... 
Öngyilkosság... Amikor megfordult időnként a fejemben, 
akkoriban mindig az jutott az eszembe, hogy az egyetemi 
vizsgákon is szerettem ham ar túlesni. Ez viszont már 
megint csak az átkozott gyorsasági kényszer velejárója! 
Gyorsan túl lenni mindenen, túl lenni a munkán, az al
váson, a szórakozáson... Aztán ameddig most ellátunk, az 
a halál, a „végső cél” -  legyünk hát túl gyorsan az életen 
is!... Egy időben aztán azért kezdtem el beszélni másoknak 
az öngyilkosságról, m ert azt mondják, aki beszél róla, az 
nem teszi meg.

-  Hát, én mindenesetre úgy látom, az élet így is túlsá
gosan rövid. Kár lenne még meg is kurtítani.

-  Abban igazad van, hogy kár lenne. Azonban ha idővel 
méred az életet, bizonyára csakugyan viccesen rövidnek 
tűnik. Mivel azonban idő nincs, bizonyos értelemben az 
örökkévalóság, azaz a halhatatlanság az, ami van.

-  Élt egyszer egy bölcs francia, aki azt mondta, köny- 
nyebb elviselni a halált, ha nem gondolunk rá, mint a 
gondolatát, még ha nem fenyeget is bennünket veszély.

-  Ezzel teljes mértékben egyetértek, csak hát az van, 
hogy aki egyszer belekóstolt a témába, az utána nem veri 
ki a fejéből egykönnyen...

-  Na és a művészi alkotás segíthet ebben?
-  Nem gondolom, hogy megfelelő cél lenne az alkotás 

folyamán paravánt vonni a halál elé. Ez a giccs feladata. 
Viszont szerintem az sem túl rózsás állapot, ha az alkotó 
nem lát túl a halálon, vagy képtelen tőle elvonatkoztatni...



-  Álmodó Arimán megvakarta az üstökét. -  Ha mindent 
elosztunk és megszorzunk, a végén úgyis az jön majd ki, 
hogy bizonyos szempontból jobban szeretnénk érezni 
magunkat attól, amit leírunk vagy komponálunk ésatöbbi. 
így persze nem tudhatjuk egészen biztosan, mennyire 
voltunk őszinték az alkotás folyamán. De ott van az az 
őrült ír, aki folyamatosan a sír fölött lovaglóülésben szülő 
anyákról borongott... Ha őszintén hitt mindabban, amit 
leírt, fogalmam sincs, hogyan volt képes tovább élni...

-  Ha nem csupán bohóckodott, nem lehetett könnyű...
-  Nem bizony... Tudod, ez a földi élet is csak olyan, mint 

a többi csecsebecse: kicsit sem fontos, ezért mindennél 
fontosabb. Az ember ragaszkodik hozzá. Mert nem könnyű 
a semmit elképzelni, mégis talán ez lenne a „logikusabb” a 
valami helyett. S imigyen talán a halál a „legtermészetesebb” 
része a létnek, hiszen mégiscsak közelebb áll a semmihez, 
mint az élet és a létezés. Mindazonáltal úgy gondolom, 
mindezt csupán a testi sík vaskos perspektívájából látjuk 
így... Már megint egyszerre hiszek semmiben és m in
denben... Mindenesetre önáltatás és hazugság árán nem 
vagyok kapható a boldogságra. Ha képtelen vagy a halállal 
együttvéve szépnek látni az életet, akkor minden szépség 
csupán önátverés számodra. Minden boldog pillanatod 
hazugság.

-  Jelentem, a téma tikkasztó -  mosolyodott el Morgó 
Mjölnirt már-már bájosan. -  Dobjunk le valami gégepuk- 
kasztót!

-  Azonnal -  válaszolta Álmodó Arimán készséggel -, 
csak előbb még leeresztek egy keveset az előzőekből, hogy 
helyet csináljak az újaknak...



Végigbotorkált a hosszú, félhomályba burkolózó folyo
són, majd benyitott a mellékhelyiségbe. Ahogy belépett, 
azonnal megpillantotta a budi sárgadinnyeillatát. Csupán 
ennek hátteréből derengett valami enyhén savanykás, szú
rós szag, mely ezúttal szintén a retinájára tévedt az érzékek 
zegzugos ösvényein. Jól van. Tehát az előző ittjártakor csep
pentett leheletnyi sav még mindig teszi a dolgát. Annyi volt 
az egész, mint egy tündérpuki, hátsóbb agysíkokon mégis 
folyamatosan felrajzolja százszorszép tarka virágszirmait.

Álmodó Arimán odalépett az egyik porcelánhoz, és 
hosszan, jóleső érzéssel vizelt. Épp végzett, amikor valaki 
kilépett mögötte az egyik fülkéből és megszólalt:

-  Köszöntelek téged, a lázadót, kiről elképzelhető, hogy 
nem is lázadó, csak szomjúságát enyhíteni igyekvő vándor
-  szólt, közben felhúzta a nadrágján a cipzárt. Szürke öl
tönyében, simára borotvált állával, jelentéktelen külsejével 
az idegen úgy festett, mint Jehova utazó tanúinak egyike. 
Rövid ideig farkasszemet néztek, Álmodó Arimán kissé 
meghökkenten, az idegen mosolyogva. -  Lám, lám, a mi 
álomlovasunk ismét úton van... -  szólalt meg újra. -  Húzd 
már fel a slicced, ne bámulj annyira!...

-  Ismerjük egymást? -  jutott végre szóhoz Álmodó 
Arimán.

-  Ejjnye-bejjnyeL. Kicsit megerőltethetnéd a m em ó
riádat, barátom...

-  Gábor?...
-  Hahh, még jó, hogy nem Szent Antallal keversz ösz- 

sze!... Nem. Nem vagyok Gábor. Csak hasonlítunk egy ki
csit egymásra. -  Az idegen még szélesebben elvigyorodott.
-  Meg persze egy időben ugyanannál a cégnél dolgoztunk...
-  mondta egy huncut kacsintás kíséretében. -  Mielőtt még



megalapítottam volna a konkurenciát... Egyébként neki is 
lesz még ma itt jelenése. De nem hozzád jön.

-  Á, szóval te vagy az -  borult el kissé Álmodó Arimán 
tekintete. -  És mit keresel itt?

-  Ó, hát tetszik nekem ez a hely: zegzugos pince, kaja, 
pia, nők...

-  Miért kell neked még mindig egyfolytában bohóc
kodnod?!... Pedig én próbáltalak komolyan venni... És azt 
hiszem, ez régebben néha még sikerült is, de egyre kevésbé 
vagy erre alkalmas...

-  A világ átalakulóban, minden változik, és mindenki. 
Fent és lent... És? Veled mi a helyzet?

-  Aztán meggyógyultál már? -  eresztette el a füle mel
lett a kérdést Álmodó Arimán.

-  Ezt hogy érted?
-  Hát, mert amikor a legutóbb találkoztunk, náthás 

voltál. Szörnyen tüsszögtél és szipogtál. Vagy talán nem 
is... Azt hiszem, legutóbb a művészetről oktattál ki... Vagy 
az egyházról?... Vagy az volt az utolsó eset, amikor aranyat 
akartál velem csináltatni, és...

-  Jelent az valamit egyáltalán, hogy „legutóbb”?
-  És most miért jöttél? Bökd már ki!
-  Ejj, hát nem látogathatja meg az ember a barátját?...
-  Nem vagyok benne egészen biztos, hogy barátok 

vagyunk...
-  ...És nem emlékeztetheti őt az üzletre?...
-  Nincs nekem veled semmiféle üzletem! -  csattant fel 

Álmodó Arimán.
-  No, no... „Kérem a köztes létet, a nemlétet... Kérem a 

köztes létet, a nemlétet...” -  utánozta gúnyosan Álmodó 
Arimán hangját az idegen.



-  Kamasz voltam, a kocsmából tántorogtunk hazafelé, 
és én részegen gajdoltam valamit, te pedig megvigasztaltál, 
s később hangsúlyoztad, hogy hasonló helyzetben ugyan
ezt várod el tőlem te is, ezt nevezed te...

-  Jó, jó, nyugodj meg!...
-  De miért...
-  Ezzel a ti filozófiátokkal -  az idegen mérhetetlen iró

niával ejtette ki a szót -  az az egyik alapvető gond, hogy ja
varészt a „miért?” kérdésre keresi a választ kétségbeesetten, 
miközben hajlamos megfeledkezni arról, hogy a „hogyan?” 
problémakörével foglalkozzon... Tényleg csak azért jöttem, 
hogy üdvözöljelek, és hogy elmondjam, minden a Terv 
szerint folyik, rendben mennek a dolgok. -  Egy határozat
lan kört írt le az ujjával a levegőben. -  Bár te mintha egy 
kicsit leragadtál volna a sárban... Még mindig itt gubbasz
tasz ebben a füstös pincében minden este, cseppentesz és 
szippantasz, nyeldekelsz és slukkolsz, mintha...

-  Mintha?!... Ne tégy úgy, mintha te mindebben nem 
lelnéd örömöd!

-  Már te is elhiszed a szóbeszédet...
-  Jól van, figyelj! Itt ülök, ja. Mozdulatlanul, mert Sziget 

vagyok, vagy még inkább Zátony. De ez nem jelenti azt, 
hogy minden szintemen mozdulatlan vagyok!... -  Álmodó 
Arimán nagy hévvel köpte a szavakat, közben hadonászott 
is hozzá. -  Ami pedig a „fogyasztásomat” illeti, nos, a 
harmattiszta forrásvízből is van olyan mennyiség, amely 
elfogyasztva képes megölni. Én viszont ismerem m inden
nek a mértékét!

-  Lószart! -  csattant fel az idegen. A szeme villámokat 
szórt, most egyáltalán nem tűnt jelentéktelennek. -  Nekem 
próbálsz meg hazudni?! Ahogy így elnézlek, önmagadnak



is egyre kevésbé sikerül... No de egyik angyalnak sem 
árt, ha szokja egy kicsit a zuhanást... -  tette még hozzá 
gunyorosan, de már kissé enyhültebben.

-  Ha-ha-ha...
-  És? Még mindig nem vált belőled jó keresztény? -  Az 

idegen már újra mosolygott.
-  Keresztény? Úgy érted, katolikus?
-  Nagyon jól tudod, hogyan értem...
-  Előbb csatlakoznék egy szektához... jóval előbb... az 

őskeresztényhez leginkább... Bár a Genezáreti-tó környé
ke nem lehet túlságosan vidám hely mostanság... Már 
a halászok sem a régiek... Tudod -  mélázott el Álmodó 
Arimán - , szerintem egy vallás szükségszerűen halottá 
válik, mihelyt kiveszik belőle minden humorérzék.

-  Na igen... A vatikáni „szelíd tirannusz”... Hogy is 
mondják ezt?... Qui onques ne rist... De azért Istent keresed 
folyamatosan -  az idegen ezt inkább kijelentette, mintsem 
kérdezte.

-  Ó, hát Istent én már nagyon korán megtaláltam m a
gamban. És soha nem is veszítettem el, még ha időnként 
meg is feledkeztem róla. Nem, én az Embert keresem. Mint 
az a görög. Lámpással, fényes nappal.

-  És még te mondod nekem, hogy bohóc vagyok -  szólt 
az idegen megvetően. -  Előbb találd meg önmagadat, 
aztán keresd az utat az Egyhez, mint teszem én is.

-  Persze. De m indent együtt kellene megvalósítani, 
a szeretet nyelvén szólítva egymást, hogy Bábel a múlté 
legyen mindörökre, s keresni az utat. Együtt. Én még téged 
is a szeretet felől próbállak megközelíteni, ahelyett, hogy 
kimondanám a neved, megtagadnálak, és végre megsza
badulnék a háborgatásaidtól...



-  Még hogy „háborgatásaimtól”?! Amikor ugyanazt az 
utat kell bejárnod neked is, mint nekem...

-  Vigyázz, nehogy előbb odaérjek!
-  Te? Nálam?...
-  Két kerékkel előbb célba érek, mint te néggyel, feltéve, 

ha ismerem a rövidebb utat.
-  Nocsak, nocsak... Mindig mondtam: lassabban futna 

az antilop is, ha az oroszlán nem volna... De azért óvakodj, 
nehogy benne rekedj ebben a kátyúban -  m utatott maga 
köré az idegen.

-  Ne félts te engemet. Nincs az az erő, mely maradásra 
bírhatna, ha úgy érzem, indulnom kell -  mondta csende
sen, mégis nagy belső meggyőződéssel Álmodó Arimán.

-  Vigyázz: a sötétség erői sohasem erőszakosak, csak
hogy sokkal csábítóbbak annál, mintsem hogy vissza 
tudnád őket utasítani.

-  Éppen te papolsz nekem a sötétség erőiről, éppen 
te, aki...

-  Vigyázz, mielőtt elhamarkodottan és ostobán kicsúsz
na valami a szádon, jusson eszedbe: bizonyos szempontból 
te és én tulajdonképpen egyek vagyunk...

-  Részben, testvér... részben...
-  Természetesen. Te is csak egy rész vagy, és én is csak 

egy része vagyok az Egésznek, az Egynek. De te és én, bi
zony mondom, a féltekének ugyanazon a részén foglalunk 
helyet... Na, indulj. Odaát az ivóban már nagyon várnak 
-  szólt az idegen, kurtán búcsút intett, majd kilépett az 
ajtón.

Amikor Álmodó Arimán egy szempillantással később 
szintén elhagyta a mellékhelyiséget, már nem látott senkit 
a hosszú folyosón.



-  A harag ajándék -  mormogta Morgó Mjölnirt magában 
éppen, amikor Álmodó Arimán végre visszaért a helyére.
-  Hol vagy már, ördög bon az anyádba bele!... Mind kihűlt 
volna már az italod... szerencsére én megittam... meg még 
néhányat azonkívül... No de rendeljünk akkor... Csiga!!... 
Merre jártál ilyen sokáig mégis?...

-  Semmi, csak összefutottam egy régi ismerőssel...
-  Baszd meg!
-  Te viszont nem tudsz túllépni az agresszivitáson... 

Látom, időnként előtör belőled.
-  De még mennyire, hogy túl tudok lépni... Délután a 

saját szemeddel láthattad, milyen remekül túllépek rajta.
-  Na persze.
-  Figyelj, a gyengét mindig felfalja az erősebb, mindig 

így volt, mindig így lesz. Ez is csak a harmónia része. Ha 
elég nagy távolságból vagy képes szemlélni a dolgokat... 
A recept állandó, csak a tálalás változik. Globális szinten: 
hódítások a területért, keresztesháborúk, gyarmatosítás 
a nyersanyagért, a multicégek letelepedése a „fejlődő 
országokban”... Az én szintemen meg -  Morgó Mjölnirt 
öklével a pultra sújtott, hogy az egész ivó beleremegett -, 
hogy odacsapok, ha szükséges... Hogy Jeruzsálem Fiait ne 
nyomja többé szolgaság! -  A végét már szavalta.

-  És gondolkodsz is, mielőtt odacsapnál? -  kérdezte 
Álmodó Arimán, közben koccintásra emelte a poharát.

-  Hát... nem mindig -  vallotta be Morgó Mjölnirt. -  
Tudod, úgy érzem, el kell előbb m erülnöm  a végtelen 
szennyben ahhoz, hogy megtisztulhassak.



-  Arra azért vigyázz -  intette Álmodó Arimán hogy 
meddig merülsz, mert nem mindegy, hogy csak derékig, 
nyakig vagy...

Ekkor a padlón hatalmasat csikordult egy székláb a 
közelükben, s mindketten meglepődve látták, hogy Rin- 
gyó Sztár, akiről eddig azt sem lehetett tudni, élő-e vagy 
holt, olyan csendeskén pihent a pulton, most határozottan 
felpattan a székéről, és kissé imbolyogva elindul a terem 
túlsó végében felállított aprócska színpad felé.

** *

E napon a folyóvá duzzadt, örvénylő, jeges vizű áradathoz 
érkezett immár az Elbeszélés Szelleme -  amely partjait 
trágyázó vízfolyás mentén magam már oly régóta ballagok 
fáradhatatlanul. Örök Ős Szülőanyánk méhe vonz egyre 
csak maga felé, s most, hogy a nappalok egyre inkább 
rövidülnek -  minden nap egy rosszakaratnyit - ,  szinte 
percenként elfog a kétségbeesés, hogy reám borul átlát
hatatlan örök leplével az éjtszaka.

De csitt! A messzi távolból mintha idehallana már a 
hullámverés...

** *

Gyanús személy az utcában (III.)

-  Eeee... Hallod... Hallod... -  Álmodó Arimán épp az utolsó 
slukkot nyelte le a pipából, de ezt már nem tudta benn tar
tani, a meglepetéstől kiköhögte az egészet, s most bosszú
san fordult a hang irányába. -  Hallod... Van eccsigid?

A bokor tövén egy fura szerzet meresztette a seggét, 
szutykos kabátjával teljesen eltakarta a fejét, hogy csak



a szeme fehérje csillogott elő a sötétből, odalent viszont 
virított az altáj, m int valami dupla holdvilág egy tudom á
nyos-fantasztikus regény hátsó borítóján. Mellette a földön 
egy összerágcsált végű kenyér hevert félig kicsúszva a 
szatyorból, valamivel távolabb egy köteg tűzrevaló. Bolond 
Miska mindig ily módon végezte a dolgát, ha épp az utcán 
jött rá a szarhatnék -  márpedig leginkább ott jöhetett rá, 
mivel igen gyakran lehetett látni a járdaszélen kuporogni. 
Azelőtt vizesbutykos volt nála, naphosszat hordta a vizet az 
udvarukban lévő kútba, az anyja nem bánta, csak elfoglalja 
magát valamivel a szerencsétlen. De utóbb rájöhetett, hogy 
a tűzifából mégiscsak több a haszon.

-  Van eccsigid? -  ismételte meg a kérdést.
-  Van, bazmeg. -  Álmodó Arimán végre képes volt 

megszólalni. -  Nesze...
Ismerte Bolond Miskát még azelőttről, amikor még 

A. Mihálynak hívták, és ígéretes orvostanhallgató volt a 
fővárosi egyetemen. Szabadidejében a társaival folyton a 
p.-i utcákat járták savon ketyegve, unalmas hétvégeken 
meg egyedül kiült egy padra, s álló nap a villamosokat 
bámulta a remiz közelében. Egyszer leültek néhányan a 
sínekre elszívni egy cigit. Jött a vonat, teljes sebességgel, 
de ők csak ültek ott, és bámulták. A szerelvény elrobogott 
a mellettük lévő vágányon. Ezek hamarosan odébbálltak, 
sétálgattak tovább az utcákon, ám egyszerre csak az egyi
küknek eszébe jutott, hogy őket tulajdonképpen elgázolta 
a vonat, és csupán a leikeik barangolnak most itt a járdán. 
Erre visszafordultak, és késő estig keresték a holttesteiket 
a sínek között.

Egy őszi napon A. Mihály leruccant a barátaival vidék
re, a szőlősdombokhoz. Egy borospincénél folyt a vidám



hétvégi mulatság. Elkezdték még péntek délután, benyalták 
a bélyeget, aztán a lovak közé csaptak. A. Mihály bekuk
kantott a legsötétebb pincébe, hogy szűz álomtündérekre 
vadásszon, amikor is a mókára mindig igencsak hajló társai 
kívülről rálakatolták a bejárati ajtót. Jó dolog a tréfa, de csak 
abban az esetben, ha nem jár együtt feledékenységgel... 
Folyt tovább egyre a mulatság és a bor, magasra hágott a 
jókedély, egyre csak érkeztek az újabb és újabb vendégek 
-  A. Mihályról pedig mindenki megfeledkezett.

Vasárnap reggel, amikor valaki végre kinyitotta a pince 
ajtaját, Bolond Miska hófehér hajjal, kissé remegő kézzel, 
vaksin pislogva a hirtelen ráömlő erős fénytől, de arcán 
széles, letörölhetetlen vigyorral, boldogan ténfergett elő 
a lyukból.

Szólni nem szólt senkihez még egy jó ideig, de néhány 
év alatt annyit megtanult mondani, hogy: -  Hallod... Van 
eccsigid? ** *

Nekem itt jó! Jó itt a hideg utcán, sok a levegő, jól érzem 
magam.

Szegény Knut. Szegény Rifat. Nem szeretheti az a szülő 
a gyerekét, aki ilyen nevet ad neki.

Annyira jól érzem magam most itt az utcán, a hideg 
utcán.

De itt van a kulcs a kezemben. Beletalálok a zárba. Be
megyek az udvarba, bemegyek a meleg, fűtött szobába, teli 
a frizsider, anyám felkel és teát főz nekem, ha megfáztam, 
belebújok az ágyba, a paplan alá.

(Hogyan is mesélhetek én bármiről. Hogyan is m ond
hatok én bármit, hogyan is írhatok én tapasztalatról?...)

***



Most. Brutális az m.-i fű. Sz. fia sodorta, aztán Sz. ágyában 
aludtam, érdekes út. Viszont: hiányzol ám! Csók!

* * *

A szobájában fekszik. Hason. Kezében golyóstoll, előtte 
papír. Ügy tesz, m intha írna, de befelé figyel. A régen fel
tett kérdésre várja a választ, mely késik, ez a bonyolult és 
törékeny doboz makacsul hallgat, helyette milliárd szálon 
futó, halkan zizegő ingerek összegubancolódott huzalai 
között találomra kapcsolgat ki-be, lázas izgalomban tartva 
a tökéletlen porhüvelyt.

Miután a tükörben elhervadt a nárcisz, a párát letörölve 
hosszú éveken át néztem, ahogy hidegen bámul rám egy 
idegen, s a testemnek akkoriban minden mindegy volt, de 
leginkább az felelt meg néki, ha alhatott -  hosszan, álom 
nélkül.

De ha eonokat kell is várni rá, azért mindig kitavaszodik 
újra. Egy reggel arra ébredünk, hogy belemosolygunk a 
keletre néző ablakon át besütő nap fényébe, s érezzük, 
ahogy odabent csírák moccannak, rügyek pattannak.

Ám rügyezése vad volt, koordinálatlan, és időnként 
fájdalmas is. Kíméletlen önmagára ébredése több síkon 
ujjongással töltötte el, mérhetetlen örömben ölelkezett 
szellem és lélek, mindazonáltal a test falai mintha repe
dezni kezdtek volna ettől a szilaj jókedvtől, nem hagyván 
néki elég teret az árnyékvilágban.

Fekszik az ágyon. Figyel. Most bal felől szúr, most 
jobbról. Most meg homlokegyenest. A bal kar zsibbad. A 
levegő nem áramlik a tüdőbe kellő mértékben. Hasizmaival 
segíti a légzést. Most érzi, ahogy megmozdulnak a belei. 
Ha kimegy, tudja, mi fog történni: szinte kirobban belőle



a híg bélsár. Inkább bent marad, és mantrázik. A zsigerek 
tájékán érzett görcs lassan felkúszik a fejébe, szoros 
abroncsként fogja körül a homlokánál, két hosszú csavarral 
a halántékában. Ide-oda futkos benne a démon már évek 
óta, de sehogyan sem bukkan kijáratra. Bárcsak kifoshatná 
egyszer, hogy megkönnyebbülne!...

Álmodó Arimán a fehér papír előtt.

* * *

Aludj el, egyszerűen csak: aludj el! (Nyitott tenyerével fél
köríves mozdulatot tesz.) Ragadd meg Triglav középső üs
tökét, és egy kecses tigrisbukfenccel vesd át magad a falon! 
Miközben peregnek a képek és magába nyel a viharfelhő, 
hagyd magad mögött a szurdokot, suhanj tova a balra és 
lefelé kanyargó ösvényen, hagyd, hogy magával ragadjon a 
szélvész, tovasodorjon Dabog utánad kapadozó karmainak 
hatósugarából, Jagababa szárnyain röppenj a széjjelszórt 
aprócska szigetekig, s emelt fővel fogadd el, hogy mindez 
még mindig nem lehetett az igazi, mert újra csak azt érzed, 
hogy elmerülsz, hogy lassanként elalszol!

23.

Az A. folyócska partján, nem túl messzire attól a helytől, 
ahol az a T.-be torkollik, ült Jagababa, az egykoron híres 
vadász és utazó. Valaha végigbarangolta széles e világot, 
vihar repítette, felhők hordták a hátukon. Vagy éppenség
gel ő terelte tova az égen emezeket, ki emlékszik arra már... 
Most pedig csak ül itt csendesen a parton naphosszat, a 
hullámokba bámul, halakra les. Hét falu volt az övé, s 
egy pompázatos kastély egy erdőnek is beillő vadaspark



szívében, szolgáknak hada leste az óhaját, válla balján 
lámpásnak állt a holdkorong... Aztán egy macskaléptű 
hajnalon otthagyta mindeme mesés gazdagságot, világszép 
feleségét, hét deli gyermekét, vásárolt egy lerobbant lakó
kocsit, hálót, botot, horgokat, és kiköltözött a folyópartra, 
a vasúti híd közelébe.

Későbben a lakókocsit is eladta, vett egy ócska kínai 
sátrat, mely több helyen is beázik, s most ebben húzza 
meg magát. De bizonyára majd ezen is túlad hamarosan, 
hiszen időközben már rájött, hogy a legislegszebb takaró a 
csillagos ég, vánkosnak az alkar is megteszi, ha meg netán 
túlságosan zordra fordulna az időjárás, a híd alatt nádból 
pompás kis zugot tud kialakítani magának. A folyó ád vizet 
és halat eleget, az erdő fát, gyümölcsöt, gyökereket... Ha 
éppen nem az úszót lesi a víztükrön, akkor gombát gyűjt 
a csalitosban, vagy erdei madarak tojását. Vagy csak ül egy 
erdőszéli bükknek dőltve a hátát, s a pravoszláv szentek cse
lekedeteit olvasgatja a bárányfelhőkből. Hosszú szakállába 
fehér rovátkákat ír a csend, melyekből aztán a bölcsesség
nek méze csepeg lassan a pázsitra, s mely cseppek helyén 
majd illatos virágok nyílnak a következő tavaszon.

Amikor Álmodó Arimán olykor meglátogatja Jagababát 
a folyóparton, soha nem szólnak tán három szót sem, csak 
ülnek csendesen a tábortűznél, hallgatják a szikrák nesze- 
zését, jóízűen falatoznak a vacsorára nyárson megsütött 
halpecsenyéből, leöblítik tüzes vörösborral, mellyel rend
szerint Álmodó Arimán járul hozzá a lakomához, majd 
hosszan heverésznek a csendes ég alatt, s a csillagokkal 
diskurálnak némán.

Jagababa, kinek útját csattogó villámok keretezték egy
kor, s bőszen üvöltő orkán rázta meg a rémült emberek



viskóit, amerre ő járt, hogy fekete éjszaka támadott délidő
ben, és felborzolt szőrű ordasok tütülték a távoli holdat, 
mely olykor elődugta képét az égen száguldó viharfellegek 
közül... bizony, Jagababa és az ő tanyája mostanra a csend 
és a végtelen nyugalom egyetlen szelíd oázisa m aradt 
széles e pusztában, hol köröskörül füttyög és száguld és 
csörömpöl és zakatol a m ürm idónok fáradhatatlan és 
kielégíthetetlen zajos népe.

Ha Álmodó Arimán néha-néha búsan megkérdezi, 
hogy mi lészen így a világgal, Jagababa csak csendesen 
mosolyog hosszú, ősz szakállába.

*  * *

Midőn nyugat felől hatalmas ásító oroszlánfejként lassan 
elvérzett a napkorong, és Vénusz mosolya csitította el 
lágyan a világot, eme órjás nézőteret, Álmodó Arimán, 
kezét tarkójánál összekulcsolván, Y-ra igazított lábakkal, 
vadrozs levelét rágicsálva, hanyatt feküdt a pusztán, s egy 
zsebkendőnyi égdarabkára vetette tekintetét.

Odafenn egy tucatnyi csillag félkörívet leírva sorjázott 
és enyészett el lassan a téli égbolt langyhideg illatában, je
lezvén, hogy az arénában kezdődik a show. A Világügyelő 
suhintott egyet pálcájával, mire a csillagok miriádjainak 
ovációjától kísérve, kecsesen a színre lépett m onsieur 
Loup Garou, a műsorvezető. Kétnapos borosta, szögletes 
arckoponyacsontok, felül kissé kihegyesedő fül, meg
tervezetten kócos haj, nyúlánk, szikár termet -  magával 
ragadó, egyszersmind hátborzongató jelenség. Amikor 
mosolyog -  gyakran teszi előtűnnek hófehér, erősen 
fejlett szemfogai -  mintha valahogy több lenne belőlük 
négynél.



-  Kiálts farkast, ITT ÉS MOST! JabadabadúúúúúúúL.
-  harsog fel a műsor jelmondata, a tapsvihar és az ováció 
a tetőfokára hág, majd monsieur Loup Garou egyetlen 
határozott mozdulattal csendet parancsol.

A cerem óniam esterünk egyet tapsol, mire középen 
feltűnik egy hatalmas, véreres Hórusz-szem. Akár egy 
kétéltű, lassan pislant, s mire ismét tágra nyílik, látszik, 
ahogyan az íriszéből öles barna férgek potyognak a po
rond homokjára. Szisszenő hang hallatszik, mint amikor 
egy guminő hirtelen felhasad az élvezettől -  rohamosan 
horpad össze a szem, zápul és rothad, de mielőtt végleg 
elenyészne, két gigászi albatrosz csap le rá kétfelől; tépik 
és marcangolják, óriási cafatokat nyelnek le belőle mohón, 
majd amikor középütt összetalálkoznak, egymásnak esik 
a két démoni madár, s egymást kezdik falni dühösen. 
Kisvártatva teljesen átrágják magukat a másikon, mígnem 
végleg eltűnnek egymásban.

Monsieur Loup Garou ismét egyedül marad a színen. A 
közönség tombol, de a Mester újra tapsol egyet, mire síri 
csend lesz, és -  hogy a nézőtéren a lélegzet is benn reked
-  egy tüneményes hetéra bukkan fel rendezői jobbról.

A kallipügosz óvatosan közelít az aréna közepe felé, 
sűrűn tekintget jobbra-balra, de közben nagyon is tu 
datában van, hogy mily sokan nézik: kecsesen riszálja 
lélegzetelállító hátsóját, melyet csupán egy vékonyka, 
terepszínű, leheletnyi sort takar, s dús keblét, felfelé bökő 
mellbimbóit mutogatja egyre, amiket szintén nem igazán 
rejt el a gúnya. Egy irdatlan méretű jegesmedve ront rá 
balról hirtelen, harsányan bömbölve azonmód maga 
alá teperi, tépi le kevéske ruháját, karmát az áldozata 
vállába mélyeszti, agyarát egy hajszálnyival az arca előtt



csattogtatja, és a közönség szilaj biztatásától kísérve, alul 
keményen belehatol, hágja vadul, ahogyan csak bírja. A 
kallipügosz jóformán lélegzethez sem jut, nem moccan, 
nem pisszen, csak lenne már túl az egészen, így vagy úgy, 
mielőbb. Ám ekkor újabb fenevad dörren be az arénába; 
az előző átfordul, magára rántja a szerencsétlen hetérát, a 
másik pedig hátulról esik neki. Az áldozat már vonaglik 
és nyöszörög, a nézők üvöltenek a gyönyörűségtől, a két 
medve hörögve pumpál -  aztán a kallipügosz teste hirtelen 
ívben megfeszül, sikolt egy hatalmasat, két izmos vékony 
karjával hátracsap, s egyetlen mozdulattal elroppantja a 
rajta fekvő monstrum gerincét, ugyanakkor az alatta lévő 
medve torkába harap, s el sem ereszti, míg az keserves 
üvöltések közepette ki nem szenved.

A nézőtéren néma csend. A porondon már csak két 
hatalmas és piszkos víztócsa jelzi az imént még keményen 
üzekedő fenevadak nyomát. A kallipügosz egy jóízűt sóhajt, 
nyújtózkodik, tűzpiros, hegyes nyelvét végigsétáltatja har- 
matozva duzzadó ajkain, majd édesen kacarászva balra el.

Ismét felzúg a tapsvihar, de a ceremóniamester már 
konferálja is az est első részének fináléját. Miközben Osz- 
motár suhan végig az égen, mindkét kezében tíz-tízezer 
korsóval, menádok futnak segítségére, boroshordók gör
dülnek a széksorok között, a közönség maga csapolhat 
kedvére, thürszosz koppan a thiaszoszban -  középen óriási 
vászon tűnik fel, rajta Louhinak, Észak gyérfogú banyá
jának bekamerázott zápfoga. Oldalán egy kötélhágcsón 
kínkeservesen izzadva épp Vejnemöjnen és Ilm arinen 
igyekeznek a fog csúcsa felé. Egy másik kamera Hépha- 
isztoszt mutatja, amint tüzet szít és kalapál a gyökérnél. 
Most Amphión zendít rá, az erős torkú, énekére -  egyetlen



pillanatra úgy tűnik, megmoccan a rettenetes agyar... de 
aztán mégsem történik semmi. Bié és Kratosz remegtetik 
meg az állkapcsot; Arész küldi már fiait, Pallort és Pavort 
a boszorkára -  egy pillanatra látjuk is annak rémülettől 
veszettmód forgó egyetlen szemét, remegő csúf fejét, ki
peckelt pofáját a hátrahúzott, barna, lepedékes nyelvvel és 
az odvas fogakkal majd vissza az ominózus agyarhoz: 
Nüx fiai is ébredeznek immár a mélyben, különösen az 
idősebbik; időközben Slepnir érkezik deli lovasával, nyolc 
lába hasítja a levegőt, egyidőben Thor ereszkedik lefelé 
egy kötélen a felső fogak egyikéről, lendül a Mjölnirt, de 
mielőtt lecsaphatna, az égi vászon elsötétül, kigyulladnak 
a fények, és ismét monsieur Loup Garou lép a színre. 
Aki kíváncsi eme pokoli műtét folytatására, az innen egy 
tapodtat sem sehova! De előbb még...

Álmodó Arimán a reklámok alatt elaludt, s majd a 
Hajnal dermedt rózsaujjának érintésére ébredt csak fel, 
hogy rettenetesen fázik.

* * *

Egy késő őszi verőfényes délelőttön, amikor a d.-i gyümölcs
szedő munkások éppen az almát szüretelték, elsötétítvén az 
eget egy gigantikus mutatóujj tűnt fel felettük hirtelen. A 
rovátkák és pórusok között jól láthatók voltak a sziklányi 
méretű óriásporszemek, ám nem igazán jutott sok idő az 
alapos megfigyelésre, mivel az ujj -  vigyázva, hogy a fák 
érzékeny ágait ne nagyon sértse -  pillanatok alatt szétmor
zsolta, péppé kente az embereket. Kisvártatva megjelent az 
előző mellett egy hüvelykujj is, és a kettő összedörzsölődött 
a rátapadt mocsoktól megszabadulandó -  de ezeket már 
csak egyetlen fiúcska figyelhette meg, aki még kellő idő



ben megbújt egy nagy rakás lemetszett gally alatt, s most 
rémülten pislogott elő a rejtekhelyéről. Bosszús, ugyanakkor 
elégedett tompa mormogás hangzott még fel a magasból, 
majd az ujjak gazdája visszavonult kezet mosni.

* * *

-  Oiman! Áááááá... hombre! JíííííííháááááL. -  hasítottak a 
nyugodt, kisvárosi délután cannabiscsendjébe a kiáltások. 
Álmodó Arimán a (nem létező) forgalommal szemben 
próbált koncentrálni az úttesten, s amikor eljutott a hom á
lyos tudatáig, hogy őt szólítják valakik, egyidőben mindkét 
kezével hirtelen fékezett, hogy a kerékpár szinte leblokkolt 
a kereszteződés kellős közepén. A sarki gyógyszertár előtt 
Varganja Daturányi Izidor, ez a makulás mikulás, az egyik 
leglealjasodottabb dzsánki a szitiben, és Ronald Kacsa, a 
rasztabohóc vigyorogtak kifelé a báva koponyájukból. Az 
előbbi mutatta, hogy mi m inden finomságot váltott ki az 
imént, és már habzsolta is befelé a tablettákat, marokkal, 
mint a pattogatott kukoricát. Közben üvöltve magyarázta, 
hogy mit mire csereberélhetnének ezek közül, s Álmodó 
Arimán úgy látta, mint ha atropindarabkák szállnának ki 
beszéd közben a szájából. Ez tényleg össze is rágja ezt a 
sok szart?!...

Álmodó Arimánnak ilyen alkalmakkor mindig leper
gett a szeme előtt az az eset, amikor az egyik kocsma 
kerthelyiségében lekapcsolták a jardok. Még jóval azelőtt 
történt, de azt az éjszakát nehéz lesz elfelejteni...

Aznap épp nagy dilemmában volt, hogy milyen prog
ramot válasszon estére: Vicuskát, a már jó ideje tartó 
plátói kapcsolatot (értsd: Álmodó Arimán bénázott, mint 
mindig, amikor mélyebb érzelmekről volt szó), amely



ezúttal talán átbillenthető valami „konkrétabbra” -  avagy 
Magdalénát, a színésznőt, akit csak nemrég ismert meg. 
A tuti baszást.

Ezen töprengett még este is, közben gyakran húzogatta 
a laposüveget a sör mellé a koncerten, így meglehetősen 
hamar el is ázott. Magdaléna pedig szintén ott volt már - , 
míg Vicuska kissé felhúzta az orrát, és elhúzott a dizsibe 
-  így eléggé kézenfekvő volt a választás. A koncert után a 
nő még felugrott az emeletre a táskájáért, és szokás szerint 
leragadt valahol, ezért Álmodó Arimán néhány alkesz tár
saságában leült a kerthelyiségben, hogy legurítsanak még 
egy (utolsó? ugyan!...) korsó sört. Ahogy a zsebébe nyúlt a 
cigarettáért, ujjaival egy megtekert spanglit tapintott.

Azokban az időkben Álmodó Arimán általában pipát 
használt -  ez a szép darab, amelyet egy g.-i jóbarátjától ka
pott ajándékba, azóta is valamely rohadék fakabát tulajdo
na, az a nyomozó reggel le nem vette volna róla a szemét, 
úgy csodálta - ,  szépen és illemtudón belépett a budiba, 
bereteszelte az ajtót, egyetlen slukk a príma motyóból, 
amit szinte elnyelt a tüdeje, hogy nem is jött vissza belőle 
semmi -  ily módon feltűnés nélkül dobhatta fel magát 
egész este, amikor csak szükségét érezte. Hanem előző 
nap az egyik sorstársa véletlenül kirántotta ezt a jointot a 
zsebéből, mire Álmodó Arimán gyorsan felkapta a földről, 
mielőtt még bárki is ráléphetett volna. A jószívű cimbora 
erre nekiajándékozta. így most erre a szálra gyújtottak rá 
hárman az asztal körül. Ha már így a kezébe akadt...

A nő még mindig sehol, a jointnak vége lett, meg hama
rosan a jókedvnek is, mert épp hogy elnyomták a csutkát, 
a kapun belépett három közeg, és Álmodó Arimán volt 
olyan barom, hogy a zsebéhez kapott, ahol a fél gé fű és a



pipa lapultak egy cigisdobozban. Stop! Stoj! Ahogy illik: 
kezeket a tarkóra, zsebek kiforgatva, irány az őrs...

Szép kis éjszaka... Az első két-három óra szórakozás 
a rendőrök részéről. Álmodó Arimán túlságosan fáradt 
és szétkattant volt ahhoz, hogy huzamosabb ideig képes 
legyen meggyőzően hazudni. Miközben az egyik pofa fel
vette a jegyzőkönyvet, a többiek jártak egyet, s kegyetlenül 
vidáman tértek vissza a sétáról: bizonyára behatóan tesz
telték az anyagot. Megpróbálták elénekeltetni hősünkkel 
a Múlt nyomai című dalt.

-  Ha elénekelem, elmehetek?
-  Nem mehetsz el... de énekelni fogsz!...
Folyt a móka még egy ideig. Jókat röhögtek. Még egy 

kevés faggatózás, amikor rábukkantak egy kb. 2 x 2 x 0.5 
centis, alufóliába csomagolt titokzatos tárgyra Álmodó 
Arimán kabátzsebében, amely valójában egy „szerencsét 
hozó”, az évek folyamán szétmorzsálódott rágógumit tar
talmazott. De ki hiszi ezt itt és most el? Laborba vele!

Ez folyt éjféltől úgy hajnali háromig. Aztán jött a nehe
ze. Megvárni a reggel érkező nyomozókat...

A hosszú és kínkeserves éjszaka után -  Álmodó Arimán 
nem m ert elaludni, egy széken ülve egy asztalra hajtotta a 
fejét, néha elszívott egy cigarettát -  reggel mindent elölről. 
Miután a nyomozók is befejezték a kihallgatást, voltak 
olyan kedvesek, és hazavitték a szolgálati kocsival. Otthon 
még elő a fiókból a kendermag, fotók a fiókról is, a magról 
is -  m int a filmekben.

Szóval mindez most is lepergett a szeme előtt, de azért 
maradt még egy kis ideig a patika előtt a srácokkal, mivel 
Álmodó Arimán nem az az arc volt, aki egykönnyen tanul 
a hibáiból -  főképp ha nem érezte azokat valóban bűnös



hibáknak... Pedig ezúttal is volt nála anyag bőven, jóval 
több, mint akkor. Le is lépett hamarosan, mert amikor a 
csomagot megtapintotta, eszébe jutott, hogy van még egy 
sürgős elintéznivalója.

Az imént az irodában tesztelte az új szállítmányt. Prí
ma áru! Különös, mivel az utóbbi időben egyre romlott a 
minőség. Álmodó Arimán soha nem üzletelt, mindig csak 
fogyasztott. (Bár állítólag néhány grammot eladott Ú.-ra 
azokban az időkben, amikor a saját növényeit leszüretelte. 
De hát azok az idők igencsak homályosak...) Ezúttal azon
ban egy kihagyhatatlan lehetőség adódott: egyik hölgyisme
rőse, akinek betegségéből adódóan gyakran voltak erőteljes 
fájdalmai, hetente váltotta ki a gyógyszertárban a T.-t, az 
orvosa viszont magánemberként a cannabist ajánlotta neki. 
A nő köszönte, és meg is fogadta a jótanácsot. És itt jött a 
képbe Álmodó Arimán. Az ő dealerének a gyengéje volt a 
T., akárcsak Álmodó Arimánnak... Szóval pénz itt sem for
gott, viszont szépen folyt a cserekereskedelem! S Álmodó 
Arimán volt oly orcátlan, hogy hol a T.-ből, hol a kenderből 
vette le a sápot -  mikor melyikhez volt gusztusa.

** *

Álmodó Arimán az árut szortírozza. Hhhhh... Egyet anyuci
nak... Hupp! Egyet meg apucinak... Ácsi! Gurítsunk csak 
még egyet, mielőtt elosztom!... Nnnn... Százhat sápadt báva 
bálna áztat házat, fákat, nyálkákat... Hhhhh... No, nézzük, 
hopp!... Legalizálni... Még mit nem!... Ebben a pillanatban 
eszembe sem jutna... Micsoda hatással lenne az most a sok 
elgépiesedett fogaskerék-egyedre?!... Kibaszott hangyaem
berek... A műszak után (vagy közben!) a kerítésszaggató 
pálinkájuk vedelése helyett hasispipára gyújtanának... aztán



egyszer csak megpillantanák magukat, ráébrednének a kiba
szott helyzetükre... na neee... Akkor már inkább úgy, mint 
mondjuk a légyölő galócával... ott van a ház mögött a csali- 
tosban, aztán aki érti, mi van, az használja... javulására... és 
talán a többiek javulására is, akik viszont nem értik, mi van... 
Felesleges itt legálisról és illegálisról beszélni... nonszensz... 
KÜLÖNBEN IS: AZONNAL KI KELL MENNEM AZ UT
CÁRA KÜZDENI: A FÉRFIAK EGYENJOGÚSÁGÁÉRT, 
A FEHÉREK JOGAIÉRT, A HETEROSZEXUÁLISOK 
HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE ELLEN!... No, 
nyugi... nyugi... hopp!! Ezt még ide nekem!... Nyugi van... 
nyugi... Hát, jelenleg... a stressz állapotában vagyok... ja... DE 
NEM KÍVÁNOM A ZOMBISTRESSZMENTESSÉGÉTL. 
Inkább a háromszázhatvan fokban látó emberét... No, gurít
sunk még egy utolsót, aztán gyerünk!... Baramm-baramm... 
Nem kérek én, csak hármat... dubidu-bapp-bapp... vakard 
meg a csakrámat... Hhhhh...

* * *

Ez történt: a nap már lemenőben volt, amikor F. M. és 
én egy ócska MZ motorkerékpárral a Z. folyó töltésén 
száguldottunk veszettül északnak. M. vezetett. Aztán 
hirtelen vége lett a gátnak, egy téglafal került az utunkba, 
amelyen áthatolván egy szobában találtuk magunkat, ahol 
már javában gyülekezett a g.-i ifjúság színe-virága. Egy 
hatalmas fotelbe huppantam éppen, aztán elvesztettem az 
eszméletemet. Amikor magamhoz tértem, M. nem volt 
sehol, és se a motort, se a zsákomat nem leltem. Ahogy 
kétségbeesetten kutakodtam, egyszer csak odalépett hoz
zám R., a házigazda -  akiről azt kell tudni, hogy ő nyúj
totta át nekem annak idején először a vadkender álmait



egy papírszeletkébe csomagolva és megkérdezte, mi a 
gondom-bajom. Megmondtam. Erre azt mondta, tekintsek 
csak oda, és nyugat felé mutatott. Abban az irányban eltűnt, 
vagy átláthatóvá vált a szoba fala, és én egy tágas mezőségre 
láttam: távolabb tanyák tarkállottak elszórtan, néhány fa és 
bokor, legelésző tehenek, ludak; a közelben pedig egy finom 
pázsittal benőtt, aprócska domb, rajta egy hasíték. Még 
sütött a késő délutáni nap, holott a szobában már rég este 
volt. Most figyelj, szólt, és én azt láttam, hogy a hasítékból 
valami titokzatos erő kilökte a zsákomat. Visszadobtak, 
mondotta R. Ekkor tűz lobbant a zsák alatt, ami azonmód 
lángra kapott, mire egy óriás éj fekete kutya ugrott elő a 
barlang mélyéről hirtelen, és megragadta a zsákomat. Ad
digra viszont már mi is ott álltunk az apró máglya mellett; 
R. kiragadott egy égő hasábot a tűzből, és a Dög pofájába 
nyomta. Az dühösen felénk kapta a fejét, gyűlölettől égő, 
sárga szemét ránk meresztette, némán fújtatott, mire or
rán felizzott a parázs, és dőlt ki rajta a füst. Egy pillanatra 
megfeszítette izmait, mint aki a támadást latolja, majd 
egyetlen hatalmas ugrással eltűnt a hasadékban. Ekkor R. 
dél felé mutatott: most pedig oda nézz, mondta. A domb 
alján, fekete lepellel letakarva, négy fekete lóval a rúdjánál, 
egy halottaskocsi várakozott. Rajta egy lefedetlen koporsó 
feküdt, koszorúkkal körberakva, körülötte siratóasszonyok 
fekete gúnyában, némán jobbra-balra billegve. A halott 
vonásait innen nehéz volt kivenni. Talán mégsem úgy van, 
ahogy az előbb gondoltam, mondta halkan R. Ekkor már 
láttam, ki fekszik a koporsóban.



Malalu és Lalmi-dingir beszélgetése

-  Elmerültem eme végtelenül hosszú ének megírásában, 
vésőt ragadtam, azóta csak írni, írni, szar-szar, érti, ugye... 
Minden izmom megfeszítve, pattognak a szikrák és szi
lánkok a kőfalakról folyamatosan, a szomszéd hegyek 
dingirjei már panaszt tettek ellenem, m ert képtelenek 
aludni a zajtól, ám én nem adtam fel, egyre csak vésem 
fel a strófákat, hogy jobb legyen, hogy kiírjam magamból 
ezt a halált, de -  Lalami-dingir felkönyökölt a szófán, 
amelyen az imént már kényelmesen elhelyezkedett, és 
nagyot sercintett a körülöttük rőten izzó félhomályba -  az 
az igazság, hogy egyelőre nem sokat segített, sőt... Egyre 
pocsékabbul vagyok. Mondhatni, szarul.

-  Meséljen róla... -  Malalu koponyája hatalmasra nőtt, 
ahogy a fotelből Lalmi-dingir felé hajolt.

-  Nos, az van, hogy minden hatodik napon, amikor 
bealkonyodik, s én már-már úgy érzem, kezdem legalább 
megérteni a problémám lényegét, ha megoldani nem is 
tudom, mint amikor ott van a nyelvem hegyén a szó, olyan 
közel érzem magamhoz az igazságot, olyankor m indun
talan megjelenik az ablakom alatt az a sakál, ez a mocskos 
masgim... Persze tudom, hogy folyton a közelemben 
settenkedik, de ilyenkor meg is mutatja magát, teljesen 
összezavar, és...

-  Arra gondol, hogy képtelenség elmélkedni a halálról, 
ha „tapintható” a jelenléte?...

-  Igen, arra gondolok, hogy a dolgokat csak bizonyos tá
volságból lehetséges tanulmányozni, ezért lehetetlen teljes 
egészében felfogni a halált, mert hozzánk nőtt, a részünket



képezi... Kaphatnék egy kupával ebből az immiliből? Egé
szen kitikkadtam... Pokoli meleg van itt...

-  Persze, töltsön magának nyugodtan.... A „problémája 
lényegét” említette az imént. Mégis, meddig sikerült meg
közelítenie? Mi lenne ez a „lényeg”?

-  Először is: ott van az én atyám... -  Lalmi-dingir átli
begett az asztalig, töltött magának az üdén illatozó, pom 
pás rubintos színben csillogó italból, majd visszalibbent 
a szófájához, és elhelyezkedett ismét. -  A mai napig úgy 
hajtom le a fejemet atyám sátorában, mint hajdanán, zsenge 
ifjú koromban... úgyszólván semmi nem változott a kap
csolatunkban... hogy képszerűbben fejezzem ki magamat: 
elmulasztottam kasztrálni őt a megfelelő pillanatban... 
persze csak szimbolikusan értem... és most már nem lenne 
értelme, meg nem is lennék rá képes, azt hiszem, úgyhogy 
hagyom a fenébe...

-  Nem lenne rá képes? Szeretetből?...
-  Szeretetből. Közönyből. Restségből. Félelemből. Ki 

tudja?... Annyira aprócska koromban lobbantam szen
vedélyre a szülőanyám iránt, hogy akkor még egy kecs
kebőrbe varrt kavics sem menthetett volna meg, hogy 
azt nyelje el helyettem atyám, ha rájön a turpisságra, és 
haragra gerjed... Mire el tudtam gügyögni a ga mellett azt 
is, hogy nam-ti-la, m ár elfojtottam magamban mindent, s 
azóta is kerülöm a konfliktust, ha csak tehetem...

-  És ez sok konfliktushoz vezet?... Ha szabad kicsit 
tréfásan fogalmaznom...

-  Bizony, végtelenül sokhoz... S mivel ezeket is rendre 
elkerülöm, úgyszólván mindenhol otthon érzem magam, 
ám valójában igazándiból sehol sem...

-  Beilleszkedési nehézségei vannak?



-  Fogalmazzunk inkább úgy, hogy beilleszkedési képte
lenség... Az idők folyamán különböző tárgyakkal, írások
kal vettem magam körül, amelyekhez azután rettenetesen 
és önzőmód ragaszkodni kezdtem. (Ebben persze jelentős 
szerepet játszik a tény, hogy se fivérem, se nővérem, s az 
anyám méhe bezárult, miután engem megszült...) Ám ezek 
a dolgok azok, melyekkel kölcsönösen és maradéktalanul 
elfogadjuk egymást, az ő általuk felépített világomban ké
pes voltam beilleszkedni, képes vagyok tökéletesen otthon 
érezni magamat...

-  És persze az énekekben, melyeket a kőtáblákba vés...
-  Persze, hiszen az is eme világ része -  Lalmi-dingir le

hunyta a szemét -, mely önmagában tökéletes, a gur vize 
veszi körül, a hul-la érzése lengi át minden szegletét... 
Csak tudja, doki, akkor van baj, ha valamely pontban egy 
másik világgal érintkezik... Olyankor mintha kak fúródna 
egy felfújt bőrtömlőbe... Sziszegve szökik belőle a levegő, 
s azonnal foltozni kell, különben...

25.

-  Baszki! Szteddzs! Állja ma meg! Vége van a számnak!...
-  Jaja, a szájának is vége volt már bizonyára, de ez a kerge 
dobos -  sötét napszemüvegben, mélyen lehúzott silddel -  
még vagy két percen át ütötte a bőrt vadul, miután a dalnak 
vége lett, s igencsak illett volna már rátérni a következő
re. Álmodó Arimán pedig természetesen a mikrofonba 
mondta bele az instrukcióit, hadd szórakozzon a közönség 
is időközben. Hát, szórakozhatott...

Amikor a kezdésnél már mindannyian fent voltak a 
színpadon, a dobos még mindig sehol... és sehol... Végül



Álmodó Arimán nyugtalankodni kezdett kicsit, és üvöl
tözött, hogy SzteddzsL. Szteddzs, gyere má’, bazmeg, 
kezdünk!... A faszi állítólag egykedvűen álldogált a tömeg 
közepén, és figyelte, ahogy egy újabb banda készülődik a 
színen, mire a mellette bámészkodó B. ügynök egyszer 
csak oldalba bökte, hogy baszki, Szteddzs, ezek alighanem 
ti lesztek, talán menned kéne felfele...

Baszki, Szteddzs alighanem jött, beküzdötte magát a 
dobok mögé, Álmodó Arimán pedig, most már megnyu
godva, kezdte leszedegetni a mikrofonról a zöld színű 
védőszivacsot. Erre meg a technikus lett kissé ideges, 
mondván, bazzeg, meg fog baszni az áram. Eee... szeretjük 
mi a zöldet, mondta erre vontatottan Álmodó Arimán, 
de... egy laza csuklómozdulattal elhajította valamerre a 
szivacsot, majd lassan végignyalta a mikrofont ...ezt így 
jobban szeretem! Azzal belebasztak...

A kaotikus bacchanália harmadik estéje. Nem túl fasza 
időpont a fellépésre, ha az ember a legelejétől keményen 
benne van a szervezésben... Hát, én benne vagyok... és a 
többiek is. Lulu drágám még tegnap este elhúzott a t.-i 
taréjokkal T.-ra hasist szívni, ma késő délutánig azt sem 
tudtuk, hol a búbánatos picsába eheti a fene. Gipsz -  a 
bandabéli nevén Sestra Eutanazija -  meg (szokása szerint) 
annyira izgult, hogy (szokása szerint) reggel óta iszik, ha 
jól látom, haha!, még most sem hagyta abba... Bár nem 
áll rosszul a kezében a gitár, mondjuk... Szteddzs és én 
pedig... hú... hát mi ketten aztán elszívtunk, benyeltünk, 
lenyeltünk, felszívtunk és belőttünk itt három nap alatt 
minden elképzelhető és elképzelhetetlen dolgot, ami csak 
akadt... És akadt rendesen, nékem bizton elhihetitek!... 
Aztán mindennek a tetejébe még itt vannak a fivérek (bőgő



és ritmus tesók) -  hótt józanon és tisztán! Ez a leggázosabb 
az egészben... Fél órával a kezdés előtt még rimánkodtak 
a többiek, hogy hagyjuk az egészet a picsába, mondjuk le 
a bulit, aztán igyunk tovább, de én a mellemet döngetve 
bizonygattam, hogy fasza lesz az egész, csak gyerünk! 
Aztán most itt vagyunk fent, nyomni kell! Nyomni kell 
ezerrel!!...

Volt ezeknek az őrülteknek a repertoárján minden, a 
poptól a punkon át a legislegbrutálisabb érczenéig. Itt, 
a körülményekből kifolyólag (lásd fent!) aztán kapott 
még egy sajátos smakkot az egész. Volt úgy, hogy a két 
gitáros egyidőben nem ugyanazt a nótát nyomatta, vi
szont képesek voltak tartani a ritmust -  Szteddzs jó alapot 
szolgáltatott hozzá - , így az Őskáoszból csak előbújtak a 
partizándalok lassanként... Álmodó Arimán úgy döntött, 
felváltva sikoltozik és hörög -  csak úgy ötletszerűen, 
legyen szó bármelyik számról. Lulu viszont egyfolytában 
csak visított a másik mikrofonba. Álmodó Arimán, el
kapván tekintetét az éj szín fellegekről, lenézett: a tömeg 
tombol, őrjöng, szinte csak a port látni, itt-ott előbukkanó 
karokkal és lábakkal. Láncokkal és bakancsokkal. Remek! 
Zúzás tovább!...

Aztán egyszerre csak hirtelen vége van, magam sem 
tudom, hogyan. Jövök lefele a színpadról, amikor látom, 
hogy a fivérek édesapukája -  komoly, kim ért üzletem
ber, komoly zenei múlttal -  közelít a lépcső felé, s épp 
Szteddzset szólítja meg. (Jesszus!) Próbálok gyorsan el
osonni, ám az utolsó fok után már nem következik még 
egy fok -  kicsi híján hasra vágódok. Szerencsére Tapír és 
Milcsica elkapnak, aztán ugyanazzal a mozdulattal berán
tanak a színpad mögé, és a számba nyomnak egy dzsót.



Hasis van benne, nagyon fasza, biztatnak. Koszi, ez jót fog 
tenni. Ez még kellett belém.

Ahogy visszamászok a bokrok közül, azt látom, hogy a 
nézőtéren, az egész dühöngőben senki sem moccan, m int
ha hirtelen befagyott volna a kép: olyan az egész, akár egy 
különös fotó, melyen most száll le lassan a por. Az embe
rek, mint akiket a kígyó megbűvölt, dermedten bámulnak 
a színpad egy pontjára. Odafent Lulu, a Kopasz Énekesnő 
-  miközben már senki sincs körülötte a bandából, csak 
a lépcső alatt, a lábánál ácsorog az elbizonytalanodott 
technikus, sarkában a soron következő zenekarral - , Lulu 
visong tovább a mikrofonba önfeledten és mosolyogva. 
Tudtam! Annyira tudtam, hogy le akarja majd nyomni a 
végén az ő kis magánrepertoárját!...

Felmegyek, a vállamra kapom a nőt, kitépem a kezéből 
a mikrofont, majd így együtt meghajtunk mosolyogva, és 
leviszem őt a világot jelentő deszkákról.

(Ez volt a Lőjetekle! avagy a Shootusdown! avagy 
később -  mivel az „előéletükre” való tekintettel a dobos 
megváltoztatta a banda nevét - , még egy koncert erejéig 
a Greed. Aztán ennek más okból lett vége.)

***

Álommadár. Csendesen száll, majd alábukik. Összezárom 
fáradt szárnyaimat, csőröm a bal hónom alá dugom. Ám 
nemsokára tarka trillákra ébredek. A faluszélre visszaköl
töztek a rigók. A veranda árnyaira rányitja fényes szemét 
a ragyogó Phoibos. Arcommal nedvességet érzek: a ván
kosomat könny áztatja.

Pedig mily szép is volt ez az éjszakába nyúló délután. 
Csak a pompázatos indián tolldísz hiányzott a fejemről...



Helyette gitár a kézben, hatalmasan széles mosoly: enged
jétek hozzám a gyerekeket! Aztán gyomorkeserű, ízesen 
omló rostélyos, árpaser a végén... majd még szélesebb m o
soly... Bohócsipka kéne tán az én fejemre, nem tolldísz...

Nyáréji banyák illatos lehelete a télben. Télvíz idején, 
Álom havában. Könyűimet szárítják, érdes, sós réteget 
vonva amúgy is kérges arcomra. Miközben a gitársírás 
csendesen megérinti a hajnal derengő homlokát. Sarlós 
szárnyakon zokogva vitorlázok végig a még mindig ál
modó utcák felett.

S a mosolyom máris megújhodik! A hatalmas lánggal 
lobogó tűz szükségszerűen hamar ellobban? Babám? Le
het... Ám a harag lángja belőlem amúgy is hiányzik -  imá
dom minden nekem ajándékozott percedet! - ,  a szerelem 
szúrós zsarátnoktekintetét pedig hatékonyan elcsitítják a 
könnyek, úgy bizony. Kicsit megrázom magam, s a nedves 
hamuból új madártestet gyúrok magamnak, hogy csak 
azért is szárnyalhassak, míg a Világ!... S van Angyal, kinek 
ajkáról az Élet Vizét kortyolhatom...

Üjabb szárnyalásra készülök, hív a Magas Ég! Nincs, 
aki visszatarthatna.

Odalentről csendben hallom még a melódiát.
Búcsúének. A Kedveshez.

** *

A számos mellékág csatlakozásának köszönhetően immár 
valódi folyóvá terebélyesedett a fentebb még igencsak 
mocsaras partú, lassan csordogáló vízfolyás. Ahogy erősen 
lejtett errefelé a földfelszín, úgy a víz sodrása is sebesebbre 
váltott, az itt-ott előbukkanó sziklaszirtek környékén pedig 
gigászi örvények tették még veszedelmesebbé a hajózást.



Mindazonáltal hőseink még gyorsabb haladásra serken
tették a Ragnarök névre brambudzált tutajt: Vrangyazó- 
kröku heves ostorcsattogtatással, szilaj hujjogással biztatta 
a jármű orrába fogott két vontató vízibihalt, Fogőrlőt és 
Fogcsikorgót. Vrangyazó-kröku egészen kipirult, odvas, 
göndör sörényét tépte a süvöltő szél, a két keménypecsű 
bihal pedig messze elöl csőrét csattogtatva, a legkutubb 
tempóban szántotta a vízfelszínt. Hosszú, gyapjas bundájuk 
mögöttük kavargóit a hullámok között. A hobo-trpszek 
vacogva fogták szorosabbra testükön a köpenyt a tutajra 
épített kalyiba szélárnyékában. Ómosó-faszu odabent 
húzta meg magát a néhány utassal.

Zrüngüdzü-tütü folyamatosan ott repdesett felettük és 
előttük, mint aki az utat mutatja -  m intha bizony olyan 
könnyen le lehetne kanyarodni erről a vad vízfolyásról... 
A parton viszont egy végtelenül izgatott sakál futott velük, 
gyakran meg-megállva, visszalesve, nyüszítve és topor- 
zékolva. A közelében egy nálánál sokkal kevésbé ziháló 
delfin úszott a föld alatt könnyedén, társai ámulattal lesték 
a bokrok között lebegve, végig az úton.

Száguldott a Ragnarök veszettül, a kanyaroknál a ba
rátainknak erősen meg kellett fogódzkodniuk, ha nem 
akartak lem aradni a fedélzetről. Aztán egy sziklaszirt 
mögött a két bihal egyszerre csak eltűnt a szemük elől 
csőröstül-szőröstül, de nem is maradt idő a csodálkozásra 
semmi, a tutaj is azonmód követte vontatóit a hullámok 
közé -  magába szippantotta egy óriás örvény!

Ám a sakál épp csak felcincogott, és Zrüngüdzü-tütü 
szemében gyűlni kezdett az első könnycsepp, amikor 
Fogőrlő és Fogcsikorgó, mint a nyíl, már ki is lőttek a 
habok közül járművestül a levegőbe, s csak egy mószt



odvas csattanás hallatszott, amint hasmánt a víztükörre 
visszaérkeztek. A bihalok csőrét, a trpszek feje búbját 
hínár borította ugyan, s persze mindenki szőréből bősé
gesen csörgött a dermesztőén hideg latyak, ámde ami fő: 
hiánytalanul ott volt az egész társaság, sőt -  eggyel még 
sajnos meg is nőtt a létszám. A tutaj orrában ugyanis épp 
most kapaszkodott felfelé Rahmanyamanyaü

Ez az odvas lény -  aki mindig is szeretett a legváratla
nabb időpontban, a leglehetetlenebb helyeken felbukkanni 
-  pikkelyes karmait már a fedélzet gerendáiba mélyesztette, 
sziszegve csattogtatta borzalmas, hosszú állkapcsát, vadul 
forgatta vérerekkel sűrűn átszőtt gülüszemét, rázta iszaptól 
csöpögő, hosszú és gyér szakállát. Látszott rajta, máris 
lendületet vesz, hogy bármely pillanatban ráronthasson a 
legénységre, amit bizonyára meg is tett volna egykettőre, 
ha Brudvaddzó-bru ott nem terem egy szempillantás alatt, 
s egyetlen hatalmas, odvaspecsű pofont ledúrva a pofájára, 
a habok közé nem kacsáztatja az orcátlant.

És a Ragnarök az utasaival suhant tovább a sorsa felé.

** *

Maline, crvene, krétaié na mene. Ukusne, mirisne, jer lice na 
picke. Kada hodam, uvek gledam njene vocnjake, nerviraju 
mene öve picke malene. Jebem maline. Jebem maline.

** *

Asszem, a dolgaink valahol a Moloka ut Paraho nevezetű 
(de)formációval kezdődtek. A négy kölyök az elhangoló
dott cintányérjával és az ócska, műanyag konferenciamik
rofonjával a krimó mögötti rozoga bádoggarázs fülledt és 
poros levegőjében. Az egyetlen nyilvános bulit Álmodó



Arimán tán ki se várta, mert akkoriban húzhatott el egy 
időre valahová észak felé. De jó kis start volt ez, tökös 
és karcos, ahogy kell, noha aztán jó pár évnek el kellett 
telnie, mire az energiák begyűrűztek, és a g.-i pincében 
feldördült a rakenrol.

A második állomás. A rasztalengetős, tarajrázós pad
lózene, a Biztos Úr. A cserepekre törött csend darabká
ival való érnyiszálás, múzsakorbácsolás, feltétlen taréj- 
torkonrúgás, hathatós bőrfejű-szelídítés, vérfertőzéses 
lábmosás, hullatánc és Mókus őrs; csupicsodaturné, 
hátsosemleszvége. Hát, vége lett. (Van még erről valahol 
egy diktafonnal felvett, gyenge minőségű demó az egyik 
hephajról.)

Aztán vissza, le a fülledt Délre. Nincs megállás, a len
dület örök! Betépett Tanárnéptárs. A málnaidomárok, a 
punciszaglászok. Elfüstölt gitárpengető, képzelt mikrofon 
egy alföldi viviszekcióról. Zúzás a fészerben, pitymallattól 
alkonyatig. Aztán ki a ligetbe: a performansz címe Bable
ves, vagy valami ilyesmi.

Aztán a Punkreas, ami ugyanaz, mint az előző, csak 
bőgő nélkül és twisted version, ha érted, mire gondo
lok. S ami ebből a két büdös magból kicsírázott: The 
Shootusdownall Triprock Allstars. Belső feszültségektől 
izzó poklából aztán -  fura trópusi húsevő kaktuszok 
módjára -  kivirágzott, majd azonmód el is hervadt ama 
fergeteges szabadtéri orgia a színpadon, amelyről már 
biztosan meséltem neked (talán többször is).

Aztán ismét néhány év csend, majd a b.-i ébren álmodó 
megmerítkezést követően legelőször kacagott fel a Szeplő
telen Szigetecske, és -  egyelőre még elrejtve a morgósabbik 
oldalát (Ordasfarkas) -  bölcsővivő, koporsóringató zsol



tárait tisztán énekelve megkezdte az atomok örökkön 
tartó, körkörös zarándoklatát az Úton, a tüdőként táguló 
és összehúzódó molekuláris ösvényeken, s ahonnét -  már 
látom is! -  egyenes út vezet a ska-paradicsomba; nincs is 
annál mennybélibb muzsika -  már hallom is! - ,  a fúvósok 
ha rázendítenek, folyton az eszembe juttatják a pillanatot, 
melyről azt mondta valaki: a vég az a kezdet az a vég...

** *

Röppensz jobbra és röppensz balra. Egy kicsit fel, és főleg 
lefelé. Virágról virágra, hogy lassanként már beleszédülsz! 
A tej már réges rég kiserkent és szétterült, vigyázz!, las
san megszilárdul... aztán úttá válik vagy fallá, attól függ, 
merről közelítesz. Légy óvatos, bajnok, titánok kései fia, 
ha útközben minden almát leszakítasz, minden bimbót 
megsimogatsz, minden tóban megmártózol, a mennyei 
emlőkből kicsorduló langymeleg tej jeges kristályrácsokká 
dermed majd a hideg űrben, és sűrű dróthálóként feszül 
majd közted és a Nagy Anya között, míg végül valóban 
csak egy rideg kőszoborral ülheted keserves nászod, bár
mily kedves tréfának indult is ez az egész -  végleg hátat 
fordít majd az égi Menyasszony. Mert hol van még Jákob, 
hol van még a Bárány, ki majdan erősen megcsomózza az 
eltépett lajtorját? Nehéz az út a csillagokig...

Mégis: tán sosem volt még ily közel egymáshoz Föld és 
Ég. Fejéhez kap a csalfa vőlegény -  hümmög már egy ideje 
odabent az Öreg Bölcs - , átbucskázik a fejének tengelyén, s 
aprócska madár képében már röppen is az Úton, maga m ö
gött hagyván a sok-sok síró-rívó, isteni és emberi arákat, 
nincs már fenn és lenn, nyílegyenesen surran a Cél felé, 
átszeli a hideg és sötét űrt, orrában ott van m ár a végső,



az igazi egyesülés illata. Miből e temérdek tej kicsurgott, 
csak egy csókot a csecsedre, Istennőm!

De tudod te azt nagyon jól, úgy van-é, hogy mindez 
még mindig nem lehet az igazi? Mert ahogy peregnek a 
képek, már megint csak azt érzed, hogy elmerülsz, hogy 
lassanként újra elalszol...

26 .

-  Nem értem én ezt, sehogyan sem értem... Kíméled m in
den apró muslincácska életét, kipiszkálod a sörödből, ha 
belemászik, közben meg két marokkal tömöd magadba a 
marhasültet. Ez meg aztán végképp... -  Nettike nem fejezte 
be a mondatot, csak a fejét csóválta. Álmodó Arimán épp 
sonkát aprított a szójapörkökhöz.

Nem azért készítette el olyan gyakran ezt az ételt, mert 
egészségesnek tartják a fogyasztását, hanem egyszerűen 
csak szerette. A jó szójapörkölt titka először is a rengeteg 
vöröshagyma! Jóval több kell beléje, m int egy átlagos 
húspörköltbe, legalább kétszer annyi. Aztán lényeges még, 
hogy a kockákat előző este jó fűszeres pácban leáztassuk 
(bors, szárított zöldségkeverék), hogy jól magukba szedjék 
az ízeket. A hagymát sonkán vagy császárszalonnán kell 
megpirítani, azután jöhet rá a (szintén jó sok!) fűszer- 
paprika, a víz, a szója, nem árt bele néhány karika csípős 
kolbász sem (minden illik hozzá, ami füstölt!), fűszerek, 
fokhagyma, felszeletelt húsos paprika -  minél több színű, 
annál jobb. Álmodó Arimán rendszerint megdobta valami 
„extrával” is, babbal, gombával vagy kukoricával. Esetleg 
mindhárommal. Aztán fedő alatt, lassú tűzön, jó ideig 
hagyni kell főni, nem baj, ha már minden megpuhult,



mert fontos, hogy az ízek kellőképpen összeérjenek. Aztán 
a legvégén mehet bele a só, a sűrített paradicsom és -  ami 
szintén nagyon lényeges! -  egy egész csobolyó tejföl. Ne 
hagyjuk hosszú lére, nem leves!... Köretnek a legjobb egy 
kis makaróni, és voilà!

-  Figyelj, az ember mindenevő, akárcsak a sertés -  m o
solygott Álmodó Arimán - , a vegetarianizmust egyszerűen 
képmutatásnak tartom. Nem eszel húst, mert tiszteled az 
életet? És a növényi életformát nem tiszteled?... Megeszed a 
káposztát, mert nem béget, amikor a pengével belevágsz?... 
Azt gondolom, a nyugati gondolkodás túlságosan öntelt, 
amikor csupán az emberekből építi fel a Világleiket. A 
keleti bölcselet közelebb járhat az igazsághoz azzal, hogy 
az összes élőlényt részévé teszi. Ám a lélek nagy valószínű
séggel a teljes anyagi világot átitatja. -  Álmodó Arimán a 
fazék alá gyújtott, melybe már beleszórta a sonka feldara
bolt zsíros részét. -  Lényeg, hogy ok nélkül nem pusztítok 
el egyetlen életet sem.

-  Egyre gyanúsabb a filozófiád -  Nettike is mosolygott 
-, kísértget téged az ördög rendesen...

Álmodó Arimán, fakanalát sebesen forgatva, nagy lán
gon pirította a hagymát, közben az illata alapján próbálta 
meg kitalálni, hogy jó-e már. S mint főzés közben általában, 
most is azon bosszankodott, hogy lassan teljesen el fogja 
veszíteni a szaglását. Átkozott bagó!... A gyermekkori álma, 
hogy majd egyszer profi szakács lesz, így már biztosan nem 
teljesülhet, hiszen szaglás nélkül az ízlelés fabatkát sem ér. 
(Arról nem is beszélve, hogy egy csomó dologra illatokban 
emlékezett, a frissen kaszált széna illata volt az ő madeleine 
süteménye, melynek segítségével az eltűnt idő nyomába 
eredhetett.) Nna... most pont jó! Felöntötte az ételt, hagyta



kicsit bugyogni, majd lejjebb vette a lángot, töltött mindket
tőjüknek még egy-egy kupica gyümölcspálinkát, rágyújtott, 
és csak azután válaszolt: -  Annyira jól berendezett az én 
kis privát poklom, hogy már-már ott tartok, még csak az 
ördögre sincs szükségem ahhoz, hogy elkárhozhassak.

* **

-  Na, ez itt hadd rotyogjon, mi közben nézzük meg, tartja-e 
a meleget az ágyikóL. -  mondta Álmodó Arimán, miután 
elnyomta a csikket. A szobába érve a bakelitek között 
válogatott, majd feltette a lemezjátszóra a Púnk Lloydtól 
az Atom Breast Daughter című albumot, odasimult a 
leányhoz -  aki a még éjjel összedíbölt ágyra heveredett 
-, s a mellét kezdte simogatni. Azelőtt reggelente mindig 
egykettőre lelépett -  amit Álmodó Arimán kezdetben 
nagyon is díjazott nála, az utóbbi időben viszont kezdte 
kicsit sajnálni - , de most valahogy itt ragadt. Talán csak 
azért, hogy egy kicsit még beszélgethessenek, de láthatólag 
az sem nagyon zavarta, ami most kezdődött. Ha hinni 
lehet a pusmogásoknak, akkor éppen Álmodó Arimán 
volt az, aki annak idején először húzta félre a lánynál a 
hús kis függönyét a vágynak fekhelyén, de ez sohasem volt 
közöttük téma, mint ahogyan az érzelmek sem igazán. Volt 
a barátság, és időnként volt a „minőségi” szex. Álmodó 
Arimán értette a módját, hogy különválassza ezeket a 
dolgokat. Soha nem árult zsákbamacskát, a női nagyon is 
jól tudták -  hacsak nem kezdtek el hazudni önmaguknak 
-, mire számíthatnak. S mire nem. Ám most Nettike mégis 
megszólalt, mielőtt még a fürgén kutakodó ujjak a bugyi 
mögé hatolhattak volna. (Álmodó Arimán ezért is tartott 
egy kicsit az ilyen „másnapi eszmecseréktől”...)



-  Akkor ezek szerint, ha valamilyen szinten az életed 
része vagyok, a poklod része is vagyok?...

-  Bizony... Te vagy benne az egyik legelevenebb kisör
dög! -  kuncogott Álmodó Arimán.

-  De komolyan -  Nettike megragadta Álmodó Arimán 
csuklóját milyen része vagyok én ennek a pokolnak?...

-  Fontos része vagy -  válaszolta komolyan Álmodó Ari
mán. -  Talán az egyik irányjelzője a belőle kivezető útnak... 
De te most tulajdonképpen azt akarod megkérdezni, hogy 
„ szeretlek-e”, csakhogy te is túlmisztifikálod meg túlbonyo
lítod ezt az egészet... De azért én válaszolok. Igen, szeretlek. 
Csakhogy nem ám a szeretet a legfontosabb, hanem a hit a 
szeretetben. S én nem hiszem, hogy hiszek az irántad való 
szeretetemben, legalábbis azt hiszem...

-  Legalább őszinte vagy... mint mindig... -  felelte rövid 
hallgatás után Nettike.

-  De még mennyire! -  vigyorodott el ismét Álmodó 
Arimán. -  Ezt nézd!... -  azzal hanyatt fordult, hogy a lány 
láthassa, mennyire elemelkedett a testétől a bokszeralsó.

-  Nna, gyere!... -  rötyögött Nettike, levette a szemüve
gét, és magára húzta Álmodó Arimánt.

** *

Nettike alacsony termetű lányka volt, megáldva a legr 
mosolygósabb természettel és a legpompásabb dom bo
rulatokkal és kapaszkodókkal. A bőre selymes volt és 
illatos, jólesett hozzábújni. A szeméremszőrzetét teljesen 
leborotválta, ám amikor kezdett újra kiserkedni, akkor volt 
a legkívánatosabb, ilyenkor imádtam hosszan elidőzni a 
bejáratnál. Minden lehetséges módon. És volt egy m ód
szere, melynek hatására -  lehettem készen bármitől -  száz



százalékosan robbantam néhány percen belül: amikor 
rajta feküdtem, kinyújtottam a lábam, ő a sajátját szinte 
rácsavarta az enyémre, még erősebben magához szorított, 
én az ujjaimat a vállába mélyesztettem hátulról, a mellka
somon éreztem a hozzám préselődő csodálatos -  nagy és 
formás -  melleit, egészen közelről a fülébe nyöszörögtem, 
miközben ő csak belül dolgozott... Hhhhh...

(De mért beszélek múlt időben?!)
Álmodó Arimán szinte sikoltva élvezett bele a nőbe -  

pedig egyébként nem volt zajongós természetű. Aztán csak 
pihegett Nettike mellett, cirógatta a karját, nem beszéltek. 
Már épp kezdett édes álomba merülni, amikor odalent 
jelentkezett az első pici görcs. De ő már tudta, hogy el
veszett... Hamarosan egyetlen csípő-maró fájdalomként 
érezte az egész kurva szervrendszert odabent, az egész 
kíntól nyögő univerzumot... A hólyagot, a húgycsövet, a 
húgyvezetéket, az egészet cakkpakk, éppen csak a veséket 
nem (még csak az hiányzott volna a boldogsághoz!). Most 
lett volna még csak kedve igazán óbégatni!... Mint amikor 
Trója ostrománál tökön szúrják Arészt... Üvöltenie kellett, 
de ehelyett az ajkába harapott, majd a párna sarkába, ököl
be szorította a kezét, hagyta, hogy folyj ónak a könnyei a 
lecsukott szemhéja mögül, közben ágyékát az odakínált 
meleg popónak szorítva próbált némileg enyhíteni tűr
hetetlen kínjain.

Odakint a tűzhelyen rotyogott a szójapörkölt.

***



MAKIR: (titkon az órájára les, majd hosszú körmeivel a 
szakállábán szántva kérdezi) Ön szerint mit ér manapság 
az író, ha fiatal?

ÉLIJÁHU: Annyit ér éppen, amennyi az általa kiszorított 
irodalmi bányalég súlya ebben a kozmikus tárnában, avagy 
amekkora a mentális lábnyoma a bolygó asztrális kérgén, 
avagy mint az őt rendszeresen végbélrózsán csókoló múzsa 
a négyzeten... Amennyiben a kérdést felbontjuk: a „fiatal” 
nagyon buta kategória esetünkben; úgy vélem, a m indhá
rom síkon alkotó író fiatal és agg, nő és férfi, isten és ember 
is egyidőben. A „manapság” szót nem értem. Avagy önök 
szerint az író értéke oly módon változik, mint a krumpli ára 
a piacon, a kínálat-kereslet törvényeinek engedelmesked
vén? Hogy mennyit ér, azt sem én, sem önök nem hivatottak 
eldönteni, egészen máshol fog ő megmérettetni. Kozmikus/ 
mágikus értelemben vagy van rá szükség, vagy nincs. S 
végül is: milyen író? ÍRNOK? ÍRÓ, ÍRÓ, MIT ÍR?!

MUNKAR: Azt például nem tartja mérvadónak, hogy 
mit ír önről a kritika, avagy hogy az irodalmi elit hajlan
dó-e önt a köreibe fogadni?

ÉLIJÁHU: Amikor írok egy könyvet, az első lépésben 
olyan érzés számomra, mint ha házat építenék. Magamnak 
és másoknak. Vajh mi köze lehet ehhez egy irodalom kri
tikusnak, aki csak a papírig lát el? Reggelente úgy futok 
végig a még alvó utcákon, mintha imádkoznék. Ezt egy 
sportbíró például le tudná-e mérni a stopperével?...

Félreértés ne essék: mindez nem szakmai sérelem vagy 
duzzogás a részemről, azért is merem ezeket kimondani, 
m ert engem alapvetően kedvel a kritika is, a „szakma” is, 
aminek egyébként örülök... Viszont a kritikus véleménye 
csupán egy vélemény... a sok közül... A művész, ki ennek



behódol, aki kizárólagosan ennek akar megfelelni, az 
többet ér, ha leteszi a lantot.

Ami az úgynevezett „irodalmi elitet” illeti: Itt pontosan 
kikre gondol? Azokra az elkámpicsorodott kódexm á
solókra, akik nap mint nap a szerintük jól bevált forma 
elvesztése felett siránkoznak? Bizony, bepókhálósodtak 
az arisztokrácia palotái. Bizonyára nem éntőlem féltik 
ők a trónjaikat, hanem féltik inkább az enyészettől. Be
sűrűsödött a vér, bealgásodott az állóvíz, megposhadt a 
levegő... De ha netán mégis tőlem féltenék (elmosolyodik), 
ne tegyék. Eszemben sincs zavarni a köreiket...

MUNKAR: Miért, ön nem látja aggasztónak az iroda
lom, a könyv jelenlegi helyzetét?

ÉLIJÁHU: Először is a könyvet és az irodalmat válasz- 
szuk csak külön. Ami az elsőt illeti: én még egészen bizto
san könyvvel a kezemben fogok jobblétre szenderülni, de 
hát én egy letűnőben lévő kor gyermeke vagyok. Viszont 
egyáltalán nem a forma a lényeg, hanem hogy az iroda
lom szellemisége fennmaradjon. Ebből pedig -, ami arra 
érdemes, fenn is fog maradni. S tán nem is olyan nagy 
baj, hogy a könyv halálával talán meghal ez a túlságosan 
lineáris látásm ód is az em berekben. Magam például 
több szinten élem meg az írott szöveget, sokdimenziós 
épületként, rajta számtalan, egymásba nyíló ablakkal és 
ajtóval, így mindez nem sápadt, nem halott számomra. És 
korántsem lineáris. De nem hiszem -  kérem, ne vegyék 
ezt szerénytelenségnek - , hogy erre minden olvasó képes 
lenne... Ezért keresnek az emberek valami mást, valamit, 
ami könnyebben kapcsolatba léphet a lelkűkkel. Valami 
újat. Az emberek hajlamosak a könnyebbik megoldást 
keresni, ami nem mindig jó, de hát végül is: mért is ne?...



Haladjunk csak előre! Ha nem így történne, még mindig a 
cseréptábláknál tartanánk... vagy a barlangrajzoknál... Hát 
nem sokkal praktikusabb a könyv? (A „praktikus” szót a 
lehető legpozitívabb értelemben használom!) Akkor meg 
mért ne találnánk valamit, ami még nála is praktikusabb? 
Ki siránkozik ma a cseréptáblák eltűnése miatt?... A jelen 
kultúra -  hála érte a Magasságosnak! -  leépülőben van. 
Kétségbeesésre azonban semmi ok, mindez elkerülhetet
lenül szükséges, hogy az Üj felépüljön.

MAKIR: És az irodalomból az új felé a világhálón ke
resztül vezet az út?

ÉLIJÁHU: Az irodalomból vagy a könyvből?... Mert 
sokan a könyv folytatásának vagy „riválisának” a hálót 
tartják. Jómagam nem gondolnám, hogy ez így volna, 
szerintem valami egészen más dolog fog következni a 
könyv után a sorban. Avagy lehet, hogy mégis a háló lesz 
az, de akkor nem a mai formájában... Ez így, hogy úgy 
mondjam, most még „kényelmetlen”; én csak azért nem 
barátkozom vele túl sokat, mert a szemem egyszerűen 
hamar belefárad... Mindazonáltal képtelen vagyok m ind
azokkal egyetérteni, akik folyamatosan átkot szórnak a 
világhálóra, mondván, kritika híján túl sok szemét jut el a 
használóhoz. Az olvasó feladata, hogy szelektáljon. Kritika 
híján rengeteg szemét jut el a „használóhoz” a nyomtatott 
irodalom esetében is. Ugyan ki állítaná, hogy egy könyv, 
attól, hogy kinyomtatják, már maga a színtiszta bölcsesség 
és szépség?... Koránt sincs így, ugyebár...

MUNKAR: Összegzésképp elmondaná, hogy miben 
látja ön az író legfőbb feladatát világunkban?

ÉLIJÁHU: Valószínűleg nagy „bűnt” követek el -  ke
resztény szempontból -  azáltal, hogy ily sokat kutatok és



elmélkedek a mitológia tárgykörében... De hát a hitem nem 
gyengült, sőt... vallásom pedig soha nem volt... Erősebb az én 
hitem annál, mintsem hogy szükségem lenne a vallásra.

MAKIR: Mi a különbség vallás és hit között?
ÉLIJÁHU: Ön szerint mi a különbség?... A vallást lehet 

magyarázni, a hitet nem lehet. Az első szellemi kategória, 
az utóbbi pedig lelki. Nagyon távol áll ez a két szó attól, 
hogy szinonimák legyenek.

De térjünk vissza az eredeti kérdéshez. Asztrális síkon 
a legtöbben mára szinte tökéletesen vakok vagyunk. Ki 
tudná felmérni ennek a következményeit? Világunkban 
a tágabb értelemben vett költő -  a zenész, a festő etc.
-  képes arra egyedül, hogy tekintetével, mintegy tágra 
nyitott harmadik szemmel, átfogja mindazt, ami túlmutat 
az anyagi világ szerény dimenzióin, felmásszon az égig 
érő paszulyra, vagy alászálljon a feneketlen kútba, majd 
visszatérvén közölje az emberekkel mindazt, amit ott 
megtapasztalt. Ha lesz, aki meghallgassa. Mert sokszor 
a bolond szerepe a költőé, de hát a trónnak is a bolond 
az egyetlen „kritikusa”, akinek jobb esetben nem veszik 
a fejét -  persze mindig van némi kockázat - , ha kiböki, 
ami a bögyét nyomja... Ennyi a feladat: apró titkokról a 
fátylat félrelibbenteni. S persze aztán meglelni a megfelelő 
kommunikációs ösvényeket -  lélektől lélekig.

Mert mi van az abszolút nulla alatt? Még hidegebb? 
Vagy ismét melegszik?...

***

-  Úristen, hogy vagy képes a vodkát vörösborral egybe
öntve lenyelni?... Undorító lötty lehet... -  A déli nap heve 
kiűzte őket a sátorból, nem igazán volt más választásuk,



össze kellett szedniük magukat lassan. A tábor most még 
szerencsére nyugodt volt és csendes, csupán a távolból szű
rődött oda finoman valami halk zsivaly. A nagy szabadtéri 
bacchanália a T. folyó közelében. A második.

-  Pfffsz... hagyjál már, életemben nem ittam még vodkát 
vörösborral...

-  Dedede, barátom -  vihorászott Árpácska - , tegnap 
éppenséggel ilyet ittál. Méghozzá jó sokat!

-  Vodkát ittam kólával -  állította meglepően határo
zottan Álmodó Arimán hasogató agykoponyáját masszí
rozva. -  Talán azt sem kellett volna... De annyira finom 
az áfonyás vodka kólával felöntve. Épp olyan íze van, mint 
annak a toroktisztító gyümölcscukorkának... Halt, vagy 
hogy a fenébe hívják...

-  Hát, ha éppenséggel tudni akarod, a kóla úgy kilenc-tíz 
körül elfogyott. A kólásflakonokban házi vörösbort hoztak 
a srácok -  vigyorgott kárörvendőn Árpácska. -  Mégpedig 
elég savanyút. Nem is nagyon itta rajtad kívül senki, de 
te... te aztán rendesen kivetted belőle a részedet!...

-  Bassza meg!... -  nyögött fel Álmodó Arimán. -  Akkor 
már értem az állapotomat... Meg azt is, mért zavarásztam 
egy verseskötettel Mártikát fel-le a táborban az Irgalmatla
nul kínoz! szavalva és üvöltve... De honnan a picsából sze
rezhettem én egy Brehble Brambudza kötetet itt a berek 
közepén?...

-  Hát... nemtom... nemtom...
Egy időre hallgatásba merültek, erőt gyűjtve a nehéz 

feladathoz, hogy elvánszorogjanak az első bokorig vizelni. 
Aztán Álmodó Arimánnak felderengett valami az előző 
éjszaka emlékei közül:



-  De te vajon mit ittál, kiskomám?! Vagy ezerszer fel
ébredtem az éjjel, hogy rohansz ki okádni!...

-  Meg fosni... bizony... De nem az italtól... A kajával 
lehetett valami gond...

-  Az a kaja isteni volt! Nem volt azzal semmiféle gond! -  
bizonygatta Álmodó Arimán. -  Na, nézzük is meg a mara
dékot... -  Miután (jóóó hosszú ideig!) kipisálták magukat, 
majd tessék-lássék megmosdottak a kútnál, szemügyre vet
ték a kialudt tábortűz felett lógó bográcsot, amelyben volt 
még néhány adagra való babgulyás. Álmodó Arimán egy 
faággal elkezdte kipiszkálgatni a beléhullott szúnyogokat, 
molylepkéket, de aztán abbahagyta, mert észrevette, hogy 
az étel színén jó öt-hat ujjnyi vastagon áll a zsír. Hm, lehet 
abban valami, amit a szomszéd mond, elképzelhető, hogy 
ez csapta el a hasát... Nyilván az összes szalonnát és son
kát beleszeltük! Mindegy, alágyújtott, aztán merőkanállal 
leszedegette a zsírt, amennyire csak lehetett.

Mire az étel kellőképpen megmelegedett, már rendesen 
kukorékoltak a gyomrok, ezért hőseink -  miután kerítettek 
még hozzá néhány száraz kenyérvéget is -  jó étvággyal 
láttak a reggelinek. Aztán néhány falatnyi gulyás után 
Álmodó Arimán eldobta a kanalat. -  Baszki, ez kibaszottul 
brutális!! Sosem gondoltam volna, hogy létezik az a csípős 
eledel, amit én ne tudnék megzabálni, de ez...

-  Tegnap is így gondoltad... De tegnap ettünk is belőle 
rendesen... vagy két-két tányérral...

-  Baszki, asszem, nem csak az összes szalonnát tettük 
bele, de az összes paprikát is!...

-  Már erre sem emlékszel?... Vitatkoztál, hogy melyi
künk paprikája az erősebb, aztán végül beledaraboltuk 
mindet a bográcsba, ráadásul később még kölcsön is kértél



a szomszédoktól, miután megkóstoltad a rotyogó ételt, és 
nem találtad elég csípősnek... -  vigyorgott Árpácska.

Álmodó Arimán egy ideig még kedvetlenül tunkolgatott 
a szaftból, majd félretolta a tányért, felhajtott egy liternyi 
vizet, és rágyújtott. Aztán, mivel rettenetesen vonzotta 
a lekaszált fű a bokrok tövében, leterítette a pokrócot és 
kinyúlt.

** *

Késő délután ébredt csak fel a szörcsögésre. A szomszéd 
sátor előtt Dé máris üzembe helyezte a vízipipát. Álmo
dó Arimán is szippantott egyet-kettőt, s mivel ebből egy 
kis energiát nyert, körbesétált az apró fesztiválfaluban, 
összefutott néhány ismerősével, beszélgettek egy kicsit, 
néhány korsó sört is legurított, s végül kezdte egészen 
embernek érezni magát újra. Nagy hephajjra azonban 
mégsem vágyott aznap, így napnyugta után, amikor épp 
kezdett odalent beindulni az élet, ő már ismét a vízipipás 
sátor előtt találta magát.

Addigra a cs.-i Fekete Sereg katonái -  a másik szomszé
dok -  is odagyűltek lassacskán. Nem nagyon ismerték a 
cannabist, de persze tetszett nekik rendesen -  mint ahogy 
valószínűleg a mamutszar is tetszett volna nekik, ha eléggé 
butít. A legfiatalabb közülük -  kis hencegő majom, nem 
lehetett több tizennégy évesnél -  aztán jól megszívta. 
Nem csak szó szerint. Annyit pofázott össze-vissza, hogy 
Dé ráunt, és elhitette vele, hogy az igazán tuti anyag, az 
ez a víz itt a pipa tartályában. Ja. Három-négy napja nem 
cserélődött, jó fekete volt, igazán méltó egy ifjú fekete 
vitézhez, lehetett benne vagy egy maroknyi kátrány fel
oldva. A csávó bólogatott, hogy igen, hallott már erről, jól



belekortyolt, aztán egyből félre kellett lökni, hogy bele ne 
rókázzon a maradék ganjába.

Ez már túl sok volt nekem akkor, sétáltam inkább még 
egy kört. Lecsúszott még néhány korsóval, de változatlanul 
nem volt kedvem a nagy nyüzsgéshez, így hamarosan újra 
visszaballagtam a táborba. Hogy majd korán lefekszem.

De ezúttal meg a Fekete Sereg vendégelt meg bennün
ket -  úgyszintén valami förtelmes löttyel, de komolyan 
gondolták, nyelték ők is rendesen! Pálinkát elegyítettek 
sörrel, nagyjából fele-fele arányban, és szórtak bele némi 
kikeverős üdítőport, majd jól felrázták. Hogy jobb legyen. 
Furamód egy idő után tényleg nem tűnt annyira borzal
masnak, kellemesen eliszogattunk.

Egyszer csak Álmodó Arimán észrevette, hogy rendesen 
mozog itt az egyik sátor -  pedig a szél sem fújt! -, közben 
az egyik srác ki, a másik meg be, sorban az összes. No, 
nem szólt semmit, ivott tovább, hanem amikor a sátor be
járatánál előtűnt két tejfehér, dús kebel, s hívogató hangok 
hallatszottak, csak odakapta a tekintetét.

-  Beszállhatsz te is -  szólt az egyik vitéz - , bírja a ri- 
banc.

No, azért igyunk még egy kicsit előbb, gondolta Álmodó 
Arimán, s jól meghúzta a palackot.

Már jött felfele a nap, amikor a hetéra -  valami kis ron
gyot magára kapva a rend kedvéért -  végre előjött. Azzal 
kezdte, hogy jó erősen megmarkolta Álmodó Arimán 
herezacskóját -  pedig álló éjjel dugta a nőn az összes 
fellelhető likat egy egész regiment! Jesszus, ez a Bolond 
Rózsa!... Őt basztátok meg, nyomorultak!...

De aztán, amikor a Fekete Sereg megunta a mókát, és 
a félkegyelmű lányt elkergetvén, végre nyugovóra tért,



Álmodó Arimánban még élt a marokvizit emléke, és meg
próbálta a nőt a saját sátrába csalogatni. Erre az megijedt! 
Ki maga? Nem ismerem magát... Ilyen nincs!! Álmodó 
Arimán bosszankodva húzta be maga mögött a cipzárt. 
Hát már neki sem kellek?! -  ez volt az utolsó gondolata, 
mielőtt még mély, álomtalan álomba nem süllyedt.

* * *

Süllyedsz ám, de nem mély, álomtalan álomba. Süllyedsz 
ám, de dermesztő pince mélysötét mélyére, pinceászka 
rém álm ának legvicsorgóbb lidércére, búvópatak bar
langjának legnyirkosabb szegletére, dohos vermeknek 
legmélyebbikére, fenevad gyomrába, lefele, lefele, fene, 
fene, fekete fene kegyeltje. Süllyedsz ám lefele, de nem 
mély, álomtalan álomba: feneketlen kútnak feneketlen 
fenekére.

S hogy imigyen süllyedsz sebesen, miközben peregnek 
a képek -  sebesen, sötéten - ,  sejted ám magad is, hogy ez 
még mindig nem lehet az igazi, hiszen érzed, egyre csak 
érzed, hogy újra elalszol.

27.

Ha én most azért kezdenék rimánkodi, hogy ezt még 
legalább befejezhessem, magam is csak egy lennék azok 
közül, akik a Haláltánc balladára járják elkeseredve. De hát 
valójában mindannyian ezt tesszük, legalábbis egy kicsit 
biztosan. A Buldogság Angyala kísért.

* * *



-  Jól van, ha nem akarsz velem kefélni, nem gond... -  Ál
modó Arimán összerezzent, majd döbbenten kapta fel a 
fejét a hangra; hát még akkor mekkora volt a meglepetése, 
mikor az életében látott leggusztusosabb meztelen női test 
bukkant fel az orra előtt -  csak az Isten tudja, honnan. Szó 
szerint gusztusos, mivel ez már túl volt az esztétikán, a 
gasztronómiához állt közelebb. Domborodott és karcsúso- 
dott, mindig éppen ott, ahol kellett, és -  igen! -  domboro
dott ott is: kis ennivaló hasika -  alatta pompás dús, fekete, 
fazonírozott fanszőrzet. A látvány talán festékért és ecsetért 
kiáltott, de hát Álmodó Arimán szájában már összegyűlt a 
nyál, harapni készült, s a válasza is természetesen ez volt:

-  Óh, igen... khm... illetve... dehogynem!...
Magdaléna első, reggeli kérdése -  „Mondd, téged hogy 

is hívnak?” - , gondolom, az egész férfivilágnak szólt, s 
én, átérezvén a szituáció pikáns humorát, jót röhögtem. 
Előző este, mikor -  totálisan betépve -  hazaértünk, én a 
magnón kezdtem babrálni, és teljesen kiment a fejemből, 
hogy hazacipeltem ezt a csak aznap este megismert nőt. 
Igazság szerint arról is megfeledkeztem, hogy egyáltalán a 
világon van. Vagy hogy én hol is vagyok tulajdonképpen. 
De amikor megpillantottam, immár anyaszült meztelenül, 
azért összeállt a fejemben a kép, amennyire kellett. Aztán 
dugás után -  ami sem akkor, sem később, valamiért soha 
nem sikerült vele olyan jól, mint amikor csak fantáziáltam 
róla a távollétében - , dugás után azt találtam a fülébe súgni, 
hogy: -  „Olyan vagy, mint egy lusta hangszer...” -  Azonnal 
megsértődött, elküldött az anyámba, aztán, amikor én erre 
átfeküdtem a kanapéra, durván visszaparancsolt, s nem 
adott rá módot, hogy az előzőekhez hozzátegyem: „...amit 
a csiklóján lehet finomra hangolni.”



Álmodó Arimán szerette Magdalénát. A nő valójában 
azon kevesek közé tartozott, akiket Álmodó Arimán a gya
korlatban is képes volt szeretni, nem csak úgy elméletileg, 
ahogyan az emberiséget szerette. Ám a kettőjük kapcsolata 
mégsem vezetett sehová -  illetve ahová vezethetett volna, 
az oda túl rövid út lett volna mert igazság szerint ők 
leginkább egymás depresszióját tudták igazán finomra 
hangolni. Az meg kinek jó?

Nos, úgy látszott, a nőnek időnként igen. De Álmodó 
Arimán ebből inkább nem kért. Emellett Magdaléna volt 
az a személy, akivel a legkevésbé volt lehetséges teljesen 
őszintének lenni. Nagyon könnyen megsértődött. S ha 
időnként -  néma ígéretképp -  az arcán kivirágzott egy 
mélyről fakadó, egészen tiszta, gyönyörű Mosoly, Álmodó 
Arimán tudta jól, hogy mindez csupán Pénelopé vászna. 
Magdaléna igazi jegyese nagy valószínűséggel még jó 
néhány emelettel lejjebb lakott.

Mindazonáltal Álmodó Arimán soha nem m ondott le 
teljesen erről a feketébe öltözött menyasszonyról. Mert 
soha, sehol, senkinek az érintésében nem érezte még azt, 
amit Magdalénáéban, amikor, nagy-nagy ritkán, szűziesen 
és sután, egy-egy rövid pillanatra átölelték egymást.

***

-  Ha már ilyen alaposan kielemezte önmagát, mégis mit 
vár éntőlem?... -  kérdezte némileg bosszúsan Malalu, 
miközben sebesen bukfenceztek lefelé egy szűk, meredek, 
sötét, nyirkos és hideg csigalépcsőn.

-  Nem is tudom... Talán hogy lelki eutanáziában része
sítsen?... -  mélázott el Lalmi-dingir. -  Tudja, doki, kibo
rítanak bizonyos összefüggések a lények egyed szintjén



történő evolúciója és az egyes evolúciós lépcsők jellemző 
hangulatai között... Ügy érzem, erősen korlátozzák a sza
badságomat... Már eleve az a tény is, hogy ez az evolúció 
megtörténik. Mert nem az van ám, hogy végigcsináljuk
-  frászkarikát, ezzel jó ideje nem áltatom magamat! - , 
egyszerűen elszenvedjük. Ha tetszik, ha nem. Persze azért 
időnként talán ki lehet cselezni valahogy...

-  Mégis miféle összefüggésekre gondol a fejlődése és 
a hangulatai között? -  kérdezte Malalu élesen, miközben 
egy kanyarban végighorzsolta horgas orrát a falban.

-  Fussunk csak rajta végig. Az egyed szintjén az evo
lúció -  első ránézésre! -  valahogy így néz ki: gyermek
-  kamasz -  fiatal -  felnőtt -  öreg. Minden lépcsőfokhoz 
hozzá tudunk rendelni egy-egy uralkodó hangulatot, ami 
pedig nagyjából így nézne ki: optimizmus -  pesszimizmus
-  optimizmus -  pesszimizmus -  optimizmus. Belátom, 
ez egy rendkívüli módon leegyszerűsített modell, mégis 
azt javaslom, egyszerűsítsük tovább az evolúciós fokokat. 
Mégpedig a következőképpen: gyerm ek -  kamasz -  
gyermek -  kamasz -  gyermek. Azt hiszem, ez nagyjából 
elfogadható, ha jobban belegondol...

-  Tegyük fel, hogy nagyjából el tudom fogadni, amit 
mond -  sóhajtott Malalu, miközben megigazította orr
nyergén a szemüvegét - , de mégis mi az, ami mindebben 
különösen zavarja magát?

-  Nos... zavar például az -  kezdte sorolni egyik ujját 
feltartva Lalmi-dingir -, hogy amikor kezdem már-már 
azt hinni, végre többet jelent számomra egy-két kupica 
finom gyümölcspárlat és egy egyszerű, csendes ölelés a 
korsószámra vedelt kerítésszaggatónál és a véget nem érő, 
féktelen bagzásnál, akkor egyszerre csak azon kapom ma



gam, hogy már megint egyik palackot ürítem a másik után, 
és amikor megpróbálom „csendesen átölelni” az asszonyt, 
úgy felhevülök, hogy amikor kirohanok az udvarra még 
egyet vizelni előtte, gőzölni kezd a péniszem, ahogy elő
veszem, a harmadik ilyen nap végére pedig újra elszakad 
itt-ott, meg persze lehorzsolódik róla néhány réteg bőr, 
ki is sebesedik rendesen... Ez például most történt éppen 
így, ahogy mesélem, a téli napforduló idején.

-  S mindezért az „eleve elrendelt” hangulatokat okolja?
-  Persze, mert teljesen mindegy, mi történik velünk, 

csupán az számít, hogyan éljük meg mindezt, márpedig 
én azt érzem, hogy periódusonként egészen másképp 
élem meg ugyanazokat a dolgokat... Például a mostani 
Hangulathoz hozzátartozik az a furcsa érzés, ahogy várom 
az elkövetkezőket: öt perc múlva lesz ez, mondjuk elszívok 
egy cigarettát, fél óra múlva lesz az, például megfejtek né
hány agyagtáblát. Fél év múlva amaz. Aztán cca. negyven 
év múlva pedig AZ. Persze egyáltalán nem lehetek biztos 
a negyven évben, hiszen könnyen lehet, hogy épp öt perc 
múlva az következik be a cigaretta helyett, de hát legyen 
a negyven év a „legjobb eset forgatókönyve”. Persze nem 
is mindig ez tűnik a legoptimálisabb lehetőségnek... Attól 
függ, honnan nézzük...

-  Azt tapasztalom, hogy magában igen erős a kétely, 
legyen szó bármilyen témáról -  nyögte Malalu, miköz
ben épp hason csúsztak lefelé, fejjel előre, homlokukkal 
nagyokat koppanva a lépcsőfokokon.

-  Csakis a szentnek vagyok hajlandó megbocsátani, 
hogy nincs benne egy csepp kétely sem. A gondolkodó
nak soha.



-  Ó, ez az állat és az angyal közötti szerencsétlen evo
lúciós átmenet... -  sóhajtott fel Malalu, közben épp beszo
rultak a fordulóban. -  Szegény barátom, javasolhatok önnek 
a „lelki eutanáziája helyett” inkább egy testi lobotómiát?...

-  Azt nem, köszönöm -  lihegte Lalmi-dingir, ahogy 
igyekezett szabadulni a szorult helyzetből. -  A tudatomra 
időnként szükségem van. Időnként meg kikapcsolom. 
Természetesen.

-  Boldoggá teszi a tudata időnként?
-  Boldoggá?... Ezen még nem is gondolkodtam... De 

képes vagyok tudatosan élvezni, és azért ez is valami!...
-  Érdekes -  töprengett Malalu - ,  megfigyeltem, hogy 

többnyire éppen a test vágyik a halhatatlanságra, s a lélek 
kívánja a halált olykor...

-  No, majdcsak elmúlik végleg a világ dicsősége -  
m ondotta Lalmi-dingir, ahogy M alalut előretaszítván 
valahára kiszabadult - , aztán alhatunk végre nyugodtan.

Ezután már csak gurultak lefelé szó nélkül az egyre 
mélyülő sötétségbe.

*  *  *

A fohász meghallgattatik. Ahogy ott állunk ketten a téren, 
a tomboló tömeg, a fülsiketítő durrogtatás közepette, a 
Föld fagyos kérgén topogva, mely alatt elevenen lüktet 
az Anya szíve -  s ahogy Rád nézek, ugyanazt látom: 
zúzmarás kabátod mögött hevesen dobog a kicsi szív - , 
miközben sűrű pelyhekben hull alá az Égi Áldás, manna 
a boldogoknak, a szakállát rázó Atya mosolyába meleg 
színek is keverednek, s a Zöld Kubai füstjén át magam is 
csak mosolygok, amikor egy alulról felpattanó petárda a 
mellemnek csapódik.



Csak kérnem kellett, s mindez megadatott.
S az is, hogy kézen foghatlak, s végigsétálhatok Veled 

a tejfehér éjszakában, végig a vastag jégpáncél alatt ébren 
álmodó és tovamorajló óriás folyam mentén, keresztül a 
gáton, fel-felbukva és kacarászva, mézespálinkával engesz
telvén a farkasordító hideget. Végig a téli napforduló el
múltát bőszen ünneplő utcákon, elveszve önmagunkban a 
Város ölén, végigsiklunk Isten Mosolyán, mígnem selymes 
paplan lészen zátonyunk, s én újra csak megismerhetlek. 
Nincs ennél szebb és jobb, semmi nincs ennél szentebb, 
Kedvesem.

Suttogtam a lány fülébe a virtuális nappali kandallója 
előtti medvebőrön heverve, miközben álomszakállamról 
nagy cseppekben olvadt le a zúzmara. A szaporán villogó 
kurzor még át-átpislákolt a virtuális térben lassan végleg 
feloldódó tudatomon, közben arra gondoltam, bár lenne 
ez a valós emberi beszéd, s az igaz testi érintés éve. Most és 
mindörökké, ámen. ** *

Máfrendzsó négykézláb görnyedt az ösvény melletti pá
zsiton, és két centiről teli tüdővel ordított a földre, akár 
egy összezavarodott ordas, amely összetéveszti a bolygót 
a holdjával. Időnként bizony bele is haraphatott a talajba, 
mivel másnap reggel homok csikorgóit a foga között, sőt 
a szemöldökéből is eltávolított némi odaszáradt sarat. 
Ha annak idején tudom, hogy ekkora művészi átélésre 
képes, bizonyára osztok neki is szerepet a közösen írt 
színdarabokban.

A jó skót gabonapárlat kellemesen felmelegíti a gyom
rot, majd a szívet is, elzsongít, legrosszabb esetben elaltat, 
de szinte soha nem késztet ilyen látványos manőverekre,



mint ez itt. Az az egy palack tehát, amit még odahaza ket- 
tecskén elszopogattunk, nem válthatta ki Máfrendzsóból 
eme különös talajgyakorlat elvégzését. A parkban legurított 
korsó sör, vagy esetleg a forgó óriáskerék látványa okozta-e, 
ki tudja?... Mindenesetre igyekeztem mielőbb elvonszolni 
onnan az öreg havert, mivel már eddig is odaköszönt né
hány suhanc, akik a diákjaink is lehettek akár.

Vagy lehet, hogy a kenderfüst tett be neki?, méláztam 
el, miközben cipeltem hazafelé. A vállamra vettem, a lába 
alig érintkezett a járdával, pokoli nehéz volt. Ő ugyan soha 
életében nem szívott egyetlen slukkot sem, töprengtem 
tovább, miközben nagyokat nyögtem és fújtattam, de hát 
beállhatott passzívan is...

Otthon a klotyókagylóra bíztam, ahol végre kiadta m a
gából, amit még a parkban szándékozott. Jól meghajtotta 
a porcelánbuszt, óbégatott arra is rendesen, ha én lettem 
volna a budi, biztosan nagyon féltem volna tőle. De nem 
vártam  meg, hogy lássam, túléli-e az éjszakát, mivel 
Máfrendzsó papája ott téblábolt pizsamában, s olyasmiket 
dörmögött, hogy ejj, tanár urak, tanár urak, hát ez a peda
gógustempó..., meg ilyesmik. Én meg ebben az állapotom
ban általában a vihogással küszködtem, ha csak eszembe 
jutott -  avagy eszembe juttatták, mint most is -, hogy tanár 
vagyok, így inkább szép csendesen elsomfordáltam.

Odakint Álmodó Arimán alig haladt egy saroknyit az 
utcában, amikor belebotlott Kowax testvérbe, aki megin
vitálta őt egy szál hazaira. Nosza, egy merész kanyarral 
vissza a parkba! Honnan, honnan... Innen-onnan... Isten
adtakaptam. P. hozta a székvárosból. Cigarettába tömött, 
gyanús (de pozitív értelemben!) illatú, a papírt itt-ott 
gyantával rendesen átitató anyag -  többször is újra kellett



gyújtani, miközben szívták. De nem is jutottak a végére, 
hála a Mindenhatónak, Álmodó Arimán már így is buk
fenceket hányt önmaga fölött és alatt egyidőben.

Valahogy még elindultak, néhány saroknyira el is jutot
tak, de aztán a Kocsma helyett inkább a szemközti zsákut
cába tértek be megpihenni. Az utca tovább sétáltatta őket, 
miközben ők a fűben hanyatt hevertek. Az óriáskerék soha 
nem áll meg. Meg lehet ettől halni?... Ez a kérdés Kowax 
irányából nem nagyon nyugtatta meg Álmodó Arimánt, 
ezért azt javasolta, botorkáljanak még el a sarki kútig, a 
hidegvíz hátha segít életben maradni.

Aztán sétáltak, s egyszer csak belefutottak néhány 
cimborába. Kézfogáskor az egyik megkérdezte Álmodó 
Arimánt, hogy mi van, ennyire cidrizel? Mire ő úgy próbált 
magyarázatot adni izzadó tenyerére (amely valójában vizes 
volt), hogy kurva hideg van... vagy nem?

A Kocsma légköre sem hatott most jótékonyan Álmodó 
Arimán zaklatott idegrendszerére, így egy adódó pillanat
ban csendesen lelépett, s ez volt az az éjszaka, amikor első 
ízben körbejárta, aztán még keresztül-kasul is az egész 
kibaszott várost.

Miközben imigyen kereste önmagát, Álmodó Arimán 
bemászott egy templomkertbe, és a feszület előtt térdre 
borulván fogadkozott, hogy Krisztusom, soha, soha többé, 
csak éljem túl ezt az éjszakát!...

Aztán néhány hét múlva ismét ugyanott találta magát, 
ugyanúgy, majd még néhány hétre rá ismét. Aztán hagyta a 
fenébe az egészet. Mármint a templomkertbe való éjszakai 
bemászkálást, nem pedig a kenderszívást. (Azt csak később 
hagyta a fenébe. De nem teljesen.)

***



Álmodó Arimánt csak a rendes szabadsága után -  amely 
alatt eltemette a nagyapját és először feküdt össze a Kopasz 
Énekesnővel -  kezdték el beosztani éjszakai ügyeletre. 
De már jóval előtte is akadt a személye körül jó néhány 
botrány.

Több mint különös, hogy a teljes katonai szolgálata alatt 
mindössze két nap áristomot kapott -  valami jelentéktelen 
pálinkaügy miatt amit nem is kellett leülnie, s nem is 
járt érte hosszabbítás. Egyébként ez még a kiképzése alatt 
történt -  melyet egy aprócska adminisztrációs hiba folytán 
nem a megfelelő helyen, s nem a megfelelő fegyvernemben 
végeztettek el vele. Itt sem „jobb”, sem „rosszabb” katona 
nem volt a kemény átlagnál, a különösen nehéz munka és 
gyakorlatok, a különösen szigorú felettesek nem igazán 
adtak módot, időt és energiát a nagyobb kilengésekre. 
Majd megkapta a beosztását a sz.-i laktanyában, ahol 
aztán hamarosan úgy kezdte érezni magát, mintha egy 
hippifesztiválon táncolna egy koncentrációs tábor kellős 
közepén. Minden az alkalmazkodóképességen, az ügyes
ségen és a jó reflexeken múlott. De Álmodó Arimán iga
zán rátermett volt, megfelelt a különleges elvárásoknak. 
Gyorsan megtanulta, hogyan üsse meg a megfelelő hangot 
a közvetlen feletteseinél, akiknek megtett időnként néhány 
ilyen-olyan szívességet -  néhány konzerv a konyháról, meg 
hasonló apróságok -, ezért aztán cserébe ők is elsimították 
Álmodó Arimán ügyeit. Szóval ahogy ide áthelyezték, né
hány napra rá máris beindult a banzáj, és nem is ért véget, 
amíg hősünk le nem szerelt a hadseregből.

* * *



Egyszer különösen jó minőségű cannabis került be a Drót 
mögé -  ami azért nem akadt mindig, persze mi tudtuk, 
mivel pótoljuk -, ami sajnos nagyon hamar el is fogyott, 
hiszen csaknem az egész zászlóalj azt szívta. A rádiósok 
záróvizsgájának reggelén nyomtuk el hárman az utolsó 
szálat. Volt itt egy tíznapos átképző tanfolyam néhányunk 
számára, mivel előtte hat hónapon keresztül páncélos 
tüzéreknek képeztek ki bennünket -  tévedésből.

Az órák előtt, után, néha még közben is, folyamatosan 
rajta voltunk a kenderen -  így kevésbé volt unalmas a 
sok maszlag - , ezért a vizsga napján úgy döntöttem, csak 
átlapozom az anyagot, ne legyek már teljesen hülye az előt
tem álló feladatokhoz. De ahogy reggeli után az erkélyen 
olvasgattam és cigarettázgattam, egyszer csak megjelent a 
két deli déli huligán, és felszólítottak, tartsam csak szépen 
azt a füzetet, majd azon meggyúrják a rakétát. Mit volt mit 
tenni, legyűrt a túlerő.

Igencsak vidáman, mosolyogva jelentünk meg a vizsga- 
bizottság színe előtt. Legalább láthatták rajtunk, hogy elönt 
bennünket az ifjonti derű és magabiztosság! Azért igyekez
tem közelről nem a szemébe nézni egyik tisztnek sem...

A vizsga mókásan telt. S a végén m indannyian át
mentünk! Még én is!! (Na ja, kinek lett volna kedve egy 
póttanfolyamot szervezni ennek a csürhének, akik mi 
voltunk?...) Pedig egy ósdi, telegráfszerű szerkezeten -  ki 
a zisten emlékszik már a nevére? -  vagy háromszor-négy- 
szer átküldtem az előírt üzenetet. Sikertelenül. S még én 
csapkodtam a mellemet dühösen, hogy bizony mindent 
előírásszerűen végzek el! Ami úgy is volt: kihúztam az an
tennát, bepötyögtem a szöveget, megnyomtam a megfelelő 
gombot... javítsák meg ezt a szart, nem működik! Csupán



egyetlen apróságról feledkeztem meg -  bekapcsolni a 
szerkezetet... No, ezen már jót lehetett derülni, meg is 
tettem, sőt még az őrmester is, aki végül felvilágosított, 
hol hibáztam. S adott egy kettest! Hajrá!

De ez még csak a legegyszerűbb feladat volt, ami előtte az 
órákon simán ment -  még betépve is! - , és csak ezután kö
vetkeztek a bonyolultabb manőverek. Egyes esetekben csak 
szélesen mosolyogtam és bólogattam nagy bölcsen, hagy
ván, hogy a tiszt végezze el helyettem az elvégzendőket. 
Sebaj! Vizsgáztam én már így az agráregyetemen is!...

Ment minden, mint a karikacsapás!
És a nap végén mi lettünk a sz.-i kaszárnya rádiós egy

sége.

* *  *

De a fű mindig nagyon hamar elfogyott, alkoholhoz meg 
vagy hozzájutottunk, vagy nem. (Sör az persze volt a 
kantinban.) Hanem akadnak azért még egyéb módozatai 
is az agyfogyókúrának.

Egyik este Álmodó Arimánnak már csupán három darab, 
egyenként 1 mg-os K.-ja maradt, hogy egy cseppet feldobja 
magát lefekvés előtt, úgy döntött tehát, hogy összerágva 
nyeli le őket, ily módon általában gyorsabban és biztosabban 
hat a szer. Azelőtt ezt a fajta tablettát még sosem próbálta 
így fogyasztani. Nos, azután sem... soha többé...

Baszki, ez kurva keserű, nyögte öklendezve a mosdóban 
egy közelben tébláboló gyíknak. Persze azért lenyelte, ter
mészetesen. Aztán próbált rá vizet inni, fogat mosni, do
hányozni... semmi nem segített. Ekkor eszébe jutott, hogy 
az egyik bajtársa aznap tért vissza a hétvégi eltávozásáról. 
Hátha annál akad most valami hatásosabb toroköblítő! Elő



is került a jó kis déli, eperfa hordóban érlelt szilvapálinka. 
Testvér, csak két kortyot adj, hogy kimossam a pofámból 
ezt a bitang rossz orvosságízt!...

Álmodó Arimán hajnalig öblögetett, a végén már alig 
lötyögött egy kevés párlat a literes flakon legalján. Vala
melyik altiszt irodájából ellopott egy palack narancslét 
is, kísérőnek, beült a háló egyik sarkába, felkapcsolta a 
világítást, bömböltette a rádiót, közben dohányzott és 
felváltva kortyolt a két üvegből.

Mivel mindössze öten aludtak a hatalmas hálóteremben, 
gyakran előfordult, hogy egy-egy átutazóban lévő tiszt is 
ott kapott szállást náluk. Sajnos ez alkalommal is ilyen eset 
adódott. Egy százados volt a hálótársuk. Szegény...

Oltsd el a lámpát!, üvöltötte a százados. Leszarom a lám
pát!, ordított vissza Álmodó Arimán a sarokból. A bajtár- 
sak, hogy némileg enyhítsék a jól érzékelhető feszültséget, 
egyfolytában kapcsolták le a fényeket és a rádiót. Álmodó 
Arimán pedig vissza. Ezt játszották hajnalig, amikor is 
Álmodó Arimán elájult, a többiek az ágyára dobták, akár 
egy zsákot, s ráhajítottak még néhány pokrócot, hogy ne 
látszódjon messziről. De ébresztőkor, egy-két óra mély
alvás után, ő is felkelt -  szerencsére a százados már előtte 
odébbállt, még csak panaszt sem tett -, és sehogyan sem 
lehetett őt visszatartani: kiment a reggeli sorakozóra!...

UramatyámL. Vagy háromszor átesett az élősövényen, 
mire valahogy mégis megállt nagy imbolygások közepette 
a sor közelében. Szerencsére a közvetlen parancsnokuk -  
egy ezredes -  jóságos ember volt, elvezette, lefektette, s 
meghagyta az altiszteknek, hogy ebédig senki ne merje 
háborgatni. (Ez utóbbiak meg is kapták később a főnöktől 
a magukét, amikor egyszer mégis merészelték felébreszteni



a kába vitéz urat; pedig Álmodó Arimánt az édesanyja 
kereste telefonon valami sürgős családi ügyben...)

Álmodó Arimán mindezért nem került a hadbíróság 
elé, nem vették a fejét, sőt még az áristomba se dugták be 
- , megúszta egy-egy beszélgetés lefolytatásával -  az őrmes
terrel (mosdatlan hangú) és az ezredessel (atyai hangú) - , 
valamint meg kellett írnia egy nyilatkozatot a történtekről 
még a nap folyamán. (Ő az egyszerűség kedvéért azzal 
magyarázta az esetet, hogy alkoholistának tartja magát.)

Ez utóbbit másnap megismételtették vele, mivel aznap 
délután még nem állt a helyzet magaslatán.

* * *

A vastag jégpáncél alatt örvénylő órjás folyam fenekén 
apró kavicsként gördülsz tova. Parányi, lassanként elhalvá
nyuló emlékfoszlányként. Janus arca előtt -  mindenképp. 
Csakis az Ő tekintete előtt lehetsz, bárhogyan is helyez
kedsz és igazodsz -  jól tudta a ravasz, milyen pozíciót 
kell elfoglalnia.

Gördülsz és sodródsz, tova, messze, el, s miközben 
peregnek a képek, arra gondolsz, vajon ki és miért építette 
ezt a gigantikus, több emeletes autópályát a fejed felett. 
Mert mit is csinálhatnak a halhatatlanok odafenn, az 
Olümposz tetején? Szerintem elsősorban unatkozhatnak 
egy ideje. Pokolian unatkozhatnak. A többit meg ebből 
már ki is találhatod.

S miközben magával sodor a jeges áradat, és lehunyt 
szemmel élvezed a száguldást, ahogy fejed felett a jégen 
tündérléptekkel sebesen tovatipeg a karcsú szárnyú Idő, 
rádöbbensz, hogy ez még mindig nem lehet az igazi, mivel 
érzed, hogy elmerülsz, hogy újra csak elalszol.



Egy bolt. És több annál.
Lélekkonyha.

Öröm. Már a bejáratnál felragyog az íriszemen. Belépek. 
Jobbról a bölcsességnek és tudásnak forrása zubog, balról 
az édenkert kicsinyített mása illatozik pompázatosán. 
Szemközt mosoly. Egyből jobbra tartok, persze. Ám 
hagyom, hogy a felvágott kötetek friss nyomdalélek-in- 
tenzitása az üde viráglélefczettel elegyedjék buján. Élénk 
erotikus élmény: nyilvános helyen megfosztom a kötetet 
külső borítójától, s beletemetem az arcomat illatos hó
naljába. Bizsergek. Mennyei kuplerája ez itt a tudás minden 
nektárjának! Hurik ölelnek -  hagyom...

Betérni ide -  a kedvessel? Egy baráttal? Igen! De egyedül, 
csak én, a mosoly érintése, a növények és a könyvek?... ezer
szer is igen!! Havonta egyszer, bérosztáskor, tervezetten tíz 
percre csak, egyetlen tétel megvásárlására... aztán mohón 
kutakodva, sokszor egy egész óra eltelte után a begyűjtött 
kötetek alatt roskadva... elégedetten távozva, boldogan, 
tudván tudva, hogy számon tartanak, hogy barátsággal 
visszavárnak... s hogy nem elsősorban kereskedelmi szem
pontok ezek -  az üzlet többnyire bal felől virágzik - , sokkal 
inkább cinkos összemosolygása a beavatottaknak.

Nem vagyok már egyedül...
Lelkemben felcsendül a dal, életünk koncentrált értel

me: Ének a sátrakból.
Ó, még ha egy aprócska teázót is tervezett volna ide az 

Ür, az Éden bejáratához -  igaz, a bugyellárisom nagyon 
megbánná, de nem lenne az a bősz kerub, ki lángoló pal
losával éngemet egyszer is visszatarthatna!

* * *



Amikor első alkalommal úgy igazán az érdeklődésem 
középpontjába került Nélia, a hisztériadémon, az igaz 
szerelem -  nevezd, ahogy akarod - , az első együtt töltött 
éjszaka után, a vonatjára várva a Kocsmában beszélget
tünk. Egymás szavába vágva, lázasan próbáltuk néhány 
mondatban elmesélni egymásnak az életünk koncentrált 
értelmét, a szavak mögött kimondatlanul sugallva a m á
siknak, hogy valójában te vagy az. Ekkor kérdeztem meg 
tőle, hogy ismeri-e a kedvenc hőskölteményemet, a Ku- 
szurt, mire ő azt mondta, nem, de te ismered-e az Ének a 
sátrakból című csodálatos eposzt? Egy pillanatra elakadt 
a szavam, aztán mondtam, de hát éppen arról beszélek! 
Persze, ő nem ismeri a sumér nyelvet... Hát egyszerre jutott 
eszünkbe ugyanaz a dolog! Ezen aztán jót derültünk, de 
egyszerre csak felcsendült a Kocsmában ez a dal! Elké
pesztő! Szóhoz se jutottunk.

Aztán ő elutazott, s én még ugyanaznap este, pipázgatás 
után, sörözgetés közben meséltem erről a dologról Kowax 
barátomnak, de alig kezdtem bele, ismét megszólalt a dal.

Néhány héttel később, amikor először utaztam le a szék
városba Néliához a nagyanyám falujából, s előző délután 
elsétáltam a buszállomásig, hogy megnézzem, másnap 
mikor indul járat, az állomás melletti lacikonyhából újra 
csak a mi dalunk -  ekkor már csak így neveztem -  szűrő
dött ki, majd amikor mindezt lelkesen mesélni kezdtem 
másnap este Néliának, a rádióban megint csak ezt a dalt 
adták a 100 MHz-en. Ekkor már csupán mosolyogtam, s 
mindent tudón bólogattam.

Egyesek „véletlenének nevezik az ilyesmit, mások 
„jel”-nek, megint mások azt mondják rá, „fókusz”... Talán 
nem is kell nagyon komolyan venni; ha valami igazán



foglalkoztat, akkor öntudatlanul is kiszűröd a vele kap
csolatos rezgéseket a sokféleségből, nincs ebben semmi 
különös, semmi „varázslat”, talán hiába is lúdbőrzik tőle 
a hátadon a bőr.

Hát, nem tudom, nem tudom...

* * *

Van ez a szoba, tudod, nincs benne óra, nincs benne nap
tár, meg tévé sincs, nincs benne telefon sem, majd mesélek 
még róla, egyszer majd jobban szétnézünk odabenn, most 
csupán egyetlen kérdésem lenne, s ehhez más dimenzióit 
kellene feltárnom, m ert tudod, ez az a hely, ahol, miután 
hosszú-hosszú évek múltán először elaludtam, kényszer
ből, mert nem volt kulcsom a fenti lakáshoz, rájöttem, 
hogy valószínűleg még túl korai volt a dolog, tudod, lefek
vés előtt elszívtam még egy utolsó pipával, aztán hajnalig 
azt hallgattam, ahogy a néhány évvel azelőtt megboldogult 
nagyanyám beszél hozzám, csak beszélt és beszélt, s én 
egy kicsit féltem közben, tudod, nem értettem tisztán, 
mit mond, meg akkor én tapintottam ki a pulzusát, ahogy 
ott feküdt a szobában az ágyon, azaz nem tapintottam ki, 
nem tapinthattam ki, hiszen meghalt, az anyám meg kép
telen volt akkor hozzáérni, nekem nem okozott gondot, 
sokkal nehezebb volt, amikor néhány hónappal azelőtt 
segítenem kellett anyámnak visszatenni őt az ágyba a 
fürdetés után, egészen megpüffedt már szegény, egyébként 
meg összetöpörödött, olyan volt, mint egy furcsa, kissé 
óriás csecsemő, még a tekintete is olyan volt, meg úgy is 
kellett már gondozni, mint egy kisdedet -  az anyám ezt 
elvégezte, nem volt számára különösen nehéz, csak akkor 
nem tudta már érinteni - ,  a szoba meg zsúfolásig megtelt



már asztrállényekkel, ki tudtam tapintani a jelenlétüket, 
éreztem a szagukat is, de hát azért néha bementem a na
gyihoz, beszélgetni, tisztább pillanataiban, tudod, egyszer 
mondta is, hogy kisfiam, te már egy Jézus vagy, mindig én 
voltam a nagyanya kedvence, mielőtt idevettük magunk
hoz, ez a szoba éveken át lomtár volt, raktár, nem lakta 
senki, szabadon garázdálkodhatott benne minden kósza 
kísértet, előtte viszont ebben laktunk anyáékkal, nem túl 
hosszú ideig, csak amíg megépült a fenti lakás, tudod, s 
itt történt az is, hogy, még aprócska kölyök koromban, 
egyszer felébredtem éjjel, hogy a szüleim közösülnek, 
csakhogy fogalmam sem volt még nekem ezidőtájt ezekről 
a dolgokról, meg hát a fantáziám, már akkor is, ja, élén- 
kebb volt sokkal a megengedettnél, a szoba éjszakánként 
megtelt számomra vélt és valós lényekkel, úgy aludtam, 
hogy köröskörül magam alá gyűrtem a paplant, éppen csak 
egy pici rést hagytam, amin körösztül levegőt vehettem, 
pláne miután egyszer az ágyam alól felnyúlva megragadta 
a bokámat az egyik nyavalyás, hát én ebből a kefélésből 
is csak annyit tudtam kivenni a sötétben, hogy valaki az 
ágyukon térdepelve fojtogatja a szüléimét, nos ez az egyik 
legkorábbi emlékem erről a szobáról, hát, csak érdekelne a 
véleményed, hogy szerinted megfelelő-e a számomra ez a 
hely, hogy egy időre itt letelepedjek, hogy ez legyen az én 
kis barlangom mintegy? Olyan szépen berendeztem azóta, 
füstölőkkel, zenével, szeretettel mostuk át és alakítottuk 
ki az igazi arcát, tudod, sehol a világon nem alszom olyan 
jól, mint ebben a szobában, komolyan.

***



Pereg a küllő 
Forog a kerék 
VAVÁhoz törtet 
Sok trpsz-kadét

A  három hobo-trpsz az úton! Széltől és naptól cserzett 
arcukon a magas eget behorpasztó, világokon átpréselődő 
hatalmas vigyorral, a se(h)olból a se(h)olba tartva, az 
abszolút szabadság súlytalan terhével megpakolva, a 
lenyugvó Nap által sejtelmesen megvilágított izzasztó 
emelkedőket maguk mögött hagyván, mindenféle fék és 
lámpás híján való kerékpárjaikon, az M.-hegység meredek 
lejtőjén boldogan zuhannak a sűrű éjszakában. Kutuddzu 
nagy, busa, göndör fejét előre biccentve a nyelvét rázza. 
Tyifu beledől egy éles kanyarba, s a talpával tartja meg az 
egyensúlyát, miközben hatalmasat kurjant. Mundzum-blu 
leghátul azt kiáltja, maaambudza!... -  amit még sokáig 
visszhangoznak a bércek körös-körül. Eddig még minden 
rendben. Nem a zuhanás számít.

** *

A nevető ember, mit akarok ezzel? Valami arra késztet, 
hogy lejegyezzem, jegyzem még le a jegyzetelés idején, 
most meg már alig várom, hogy elfogyjanak a jegyzetek, 
hogy végre elkezdhessek írni. Próbáljuk csak meg ezt még 
egyszer, másképpen.

* **

Mata Dalam. Ki lehet ő vajon? Elmémnek mely eldugott 
bugyrából vánszoroghatott elő, hogy ne hagyjon nekem 
békét, hogy itt hívja fel magára a figyelmet folyamatosan a



jegyzeteim között, Erste vázolation, 8. oldal... Avagy nem 
is álmodtam meg őt, hanem egy ünnepelt francia szerző 
legelfeledettebb mellékszereplője lenne? Ófrancia a név? 
A hangzás inkább ázsiai eredetet sejtet. Ki lehet, ki lehet 
ő vajon?

Annyit tisztán látok, hogy büszkén áll a csatatéren, 
szemben a Légióval, egyedül, dárdáját merészen előre 
szegezi, pajzsán a címer: kétlevelű lóhere. De mielőtt még 
rohamra indulna, titkon a fülembe súgja, aki vállalja az 
örök poklot, hogy más az örök mennybe juthasson, több 
az Polüdeukésznél...

S ha majd a bolygón pillanatokon belül -  meglásd! -  
kivirágzik a Vörös Ember, lesz-e Bárkás, ki az írmagot 
elvigye az éteren túli Ararát bérceihez? Az új Noé, ha 
csupán a szőlejével törődik, s a borának tükrén felejti 
örök tűnődő tekintetét, ki lesz, ki felügyelje az új ácsok 
fércmunkáját? S ki kezeli majd az iránytűt, ha a galamb 
szárnyaperzselten a lángok között örökre elmerül? Én 
egyedül meddig győzhetem, meddig bírja még reszkető 
karom az eget a földtől eltartani? Meddig nézhetek még 
farkasszemet e pokoli sereggel? Mert jegyezd meg jól: az 
apokalüpzisz valóban elkezdődött még az őt meghirdető 
evangélista életében, sőt, még az Iskarióti életében. Vagy 
talán még jóval előbb is? (Temérdek ideje nem paradicso
mi már az állapot.) Szóval jó régen elkezdődhetett -  csak 
egy kicsit sokáig tart.

Gondolkodtál m ár azon, mi lesz majd azután? Szereted 
az életet? Vagy csak az élést szereted? A létet vagy a 
léted? S hogy az miért van, hogy egyre kacagnak fenn 
az angyalok, holott azelőtt folyton csak zokogtak? Hogy 
talán csak irigységből teszik? Hogy talán ennek a „rossz



tükörnek” a másik oldalán is egy különálló Csoda rejtezik, 
s hogy pokolba a tükörrel, törjük szét, s vállaljuk az új 
haj out at, dacolva a lángtengerrel, hejjL. Angyalok... ccc... 
Halhatatlanok... De a halhatatlan él-e vajon?...

Igen, ő az. Mata Dalam. Az ember, aki befelé lát.

29.

Máté evangélista, akinek a kocsma volt az első otthona, 
ritkán keveredett csetepatékba. Álmodó Arimánnak -  bár 
nem túl sok, de azért -  több konfliktusa akadt.

A Lapátosban, amilyen lepukkant egy csehó, mindig 
megúsztuk a balhét, maximum olyan arcokkal futottunk 
össze, mint például az az öreg, aki kezét parolára nyújtva 
úgy mutatkozott be, hogy Öreghalászésatenger, aztán egy 
jócskán az estébe nyúló délután alatt elmesélte nekünk 
az életét, majd úgy egy évre rá ezt ismét megtette, s a két 
történet csupán egyetlen pontban egyezett meg, amely 
egyébként a legkevésbé volt hihető m indkét esetben. 
Árpi nővér. Legközelebb már így mutatkozott be. Mivel 
egy időben ápolóként dolgozott a k.-i kórházban. Halász 
Árpád. Végül ez is kiderült. Hogy tulajdonképpen így 
hívják. Halász Árpád. Figura...

Vagy az a másik tag, szintén a Lapátosban. Ott állt a 
pultnál, amikor beléptünk. Akkora volt, mint két gardrób, 
szőke és kék szemű cigánycsávó(!), tele sittes tetoválások
kal. Olyan hideg és éles volt a pillantása, mint a derült téli 
égboltról a gallérod mögé zuhanó északi szél. Csak állt ott



és hallgatott, de amikor leültem a szokott helyemre a sarok
asztalnál, az ablaknak háttal, megszólalt: -  Oda ne ülj!

Nyeltem egy nagyot, végigszaladt a hátamon a hideg, de 
azért csak nem engedhettem meg magamnak, hogy túlsá
gosan megalázkodjak, hiszen ez volt az egyik törzshelyem 
G.-n... Szóval megpróbáltam keményen visszakérdezni:
- Hát, oké... de miért ne?

-  Soha ne ülj háttal az ablaknak! Engem így már kétszer 
is megszúrtak -  felelte hűvösen. Valószínűleg így barátko
zott vagy ismerkedett. Hogy hasznos tanácsokkal látta el 
a sárgacsőrűnek vélt kocsmalátogatókat. De még ezzel az 
akasztófáravalóval sem volt különösebb gondunk, meghív
tuk egy fröccsre, nyugodtan elbeszélgettünk, csak Misi, a 
pincér intett titokban, hogy tegyem el, ráér, amikor látta, 
hogy egy ezressel akarok fizetni... De hát nem sajnáltam 
volna én a faszitól még néhány nagyfröccsöt, és csak nem 
nyomta volna belém a bökőt egy ezresért. Bár igaz, sosem 
lehessen tudni...

Szóval a Lapátosba mindig a legfurább és legijesztőbb 
pókok jártak, de szinte soha nem volt semmi gáz. Az 
n.-i nevenincs presszóban -  mi a Söprűs névvel kezdtük 
megtisztelni egy idő után, meséltem már, miért -, abban a 
kricsmiben pedig folyton a legislegbékésebb, derűs hangu
lat uralkodott, aztán mégis bebizonyosodott az örök nagy 
igazság: egy italmérésben bármely pillanatban a derült 
égből jöhet a pofoncsapás. Hát még ha előtte odagajdolod 
a fellegeket a füstös és légyszaros mennyezet alá...

** *

-  Utálom az embereket, utálok mindenkit, á -  á -  á -  á!
-  Asszem, Máté evangélista születésnapja lehetett éppen.



A délelőtt folyamán, miközben főzték a gulyáslevest, Ál
modó Arimánnal több kartonnyit leeresztettek a torkukon 
abból a lejárt szavatosságú német búzasörből, amit a közeli 
lerakatban vásároltak, palackját tizenhét garasért. Aztán 
befalták a levest, majd -  sűrű csuklások közepette az italtól 
és a cseresznyepaprikától -  rohantak a krimóba, mivel az 
már este kilenc körül bezár, oszt nehogy ne tudjanak ma 
aznap tisztességesen berúgni!

Máté evangélista rajta lett volna még a sörön, de Álmodó 
Arimánnak már a fülén is hab jött ki, így inkább a forralt 
borra szavazott. Annak estek hát neki derekasan.

- Á - á - á - á - á  -  á!... Á - Á - Á - Á - Á Ü -  
Először csak Máté evangélista kezdte el halkan csiggatni 
Álmodó Arimánt, amikor hirtelen kitört rajta ez a furcsa 
szirénázhatnék, majd a pincérlánykák is csatlakoztak, végül 
még az öreg halászok is próbálták szelíden rávenni, hogy 
fogja már be a pofáját végre... De a válasz csak ennyi volt: 
-  Nem zavarok én senkit. Á - á - á - á - Á - Á  -  ÁL.

Ekkor lépett elő valahonnan a tank, csak annyit láttam, 
hogy egyszerre egy sötétebb felhő takarja el előlem a már 
amúgy is igen homályos eget, és BAMM!, egyenest az 
orcám közepébe. Mire mindössze annyi történt, hogy 
elhallgattam -  eme célját mindenesetre elérte a csóka -, 
viszont ezenkívül más m ódon abszolút nem reagáltam le 
az ütést. Például nem terültem el ájultan a mocskos padlón, 
mint azt bizonyára elvárta volna tőlem...

Az arc ott hergelte magát, állt előttük szétvetett lábbal 
és minden ízében remegett, azonban Álmodó Arimán és 
Máté evangélista csak itták tovább az italukat nyugod
tan. Igaz, ezután már csendesen. Csöpp, valami vörösen 
csöppent Álmodó Arimán kézfején, mire szenvtelenül



megállapította, hogy eleredt az orra vére -  talán már 
arra se nagyon emlékezett, mi okból - , és erre kért Máté 
evangélistától egy zsebkendőt. Az felállt, hogy könnyebben 
hozzáférjen, mire az izomember pattogni kezdett a linóle
umon, hogy mi van, te kis fasz, te is akarsz, te is akarsz?!... 
Máté evangélista enyhén csodálkozva csak rávetette te
kintetét egy pillanatra, majd visszaült a helyére, odaadta 
az alig használt papírzsebkendőt Álmodó Arimánnak, az 
megtörölte az orrát, és egy szó nélkül ittak tovább.

A fickó néhány másodpercig még ott toporzékolt az 
asztaluk előtt, aztán elvörösödött és kiment a kocsmából. 
A barátainknak maradt még rá elég idejük, hogy zárásig 
felhörpintsenek további jó néhány korsó forraltbort.

** *

Mit rejtenek e sűrű fellegek a magas, földfeletti ég alatt? 
Se la face ay pale, Kedvesem? Az Imbolc közéig, a magá
hoz térő istennő mosolya szelíden letörli majd orcádról a 
sápadt bizonytalanságot, meglásd. A megtisztulás, a fény, 
a termékenység, a megújulás és a gyarapodás szelleme 
Űj Tavaszt hirdet a mezőkön. Bízz hát, még ha a kútnak 
fenekéről is veted riadt tekintetedet a mélyre ereszkedett 
éjszín felhők boltozatára...

Kié e hang? Ki kecsegtet fénnyel, ki ígér tavaszt, a Föld 
árnyékos oldaláról előkecmeregni ki biztat? Elmém mely 
legrejtettebb bugyrából szivárog elő vajon? Avagy kívülről 
szólít netalán? Mata Dalam. Az ember, ki befelé lát. Ki 
lehet, ki lehet ő vajon?

***



Tejjel, mézzel, kéjes násszal éled a halálom. Ébred. Csípőit 
felém emeli. Selymes-puha ölelését tárt karokkal várom. 
Miközben mélyen benne lüktetek, fényével magot vet 
arcomra a Hold. A Hold? A holt utcán jött. Nem nézett 
fel, csak baktatott a Dög árnyai mögött. Ágyékán egy 
gond szőtte prostituált nyögött. Rút pofájára fénymaszkot 
húzott, mit még az imént ama koldusról nyúzott, vigyo
rogva vésve, csak mélysötét szemét húzta óvva résre. Ártó 
szándék! Huss!! Végre: reszket, feltekint az égre, fogja a 
keresztet, majd ordít, vinnyog, hörög, dübörög, cincog, 
sóhajt, görcsöl, pokolra száll...

A Varázs lényege: a Nő, aki tudja magáról, hogy szép, de 
úgy tesz, mintha nem tudná. Veronika hegedűslány kezdet
ben nem tudta ezt, de aztán Álmodó Arimán elhitette véle, 
s végül minden szép lett, csakugyan. Egy rövid időre.

Veronika épp csak annyira hitte el magáról, hogy szép, 
amennyire kell. Sem jobban, sem kevésbé. így természetes 
maradt, természetes bájjal, s bájait folyamatosan felkínálta 
nekem. Természetesen.

Óh, milyen istenien kefélt! És azok a mennyei cicik!... A 
szex -  mármint az ágyékok játéka -  számomra a legjobb 
esetben is csupán másodlagos fontosságú, de a gyönyörű 
női mellekért akár ölni is képes volnék, azt hiszem... A 
formák és méretek gazdag változatossága... M indet imá
dom! A pici és tömör, gyorsan keményedő bimbókkal, 
vagy a méretesebb, lágy, felfelé csúcsosodó rózsáival, a 
hájas, nagy és puha, vagy a hatalmas, melybe belébújhatok, 
labdázhatok véle, hhh... Nők, az Éden ott van számomra 
a melleitek között!



Veronikáé az „igen nagy” kategória felé közelített, soha 
nem untam volna meg kényeztetni, csókolgatni, éjsza
kánként is úgy helyezkedtem mindig, hogy álmomban 
is tapinthassam. Szeretkezéseink alkalmával pedig soha 
nem az ejakuláció jelentette a totális orgazmust számom
ra, hanem amikor azok a mesés mellbimbók a csücsörítő 
ajkaimtól lassan lefelé ereszkedtek, hogy végigcirógatván 
a mellkasomat, a hasamat, végül a combtő tájékán egy 
kicsit elidőzzenek... Veronika volt számomra az utolsó 
szerelem, azt hiszem.

-  Életben maradok érted -  suttogta Álmodó Arimán 
Veronika hónaljába, amikor végre lélegzethez jutott a 
szenvedélyes ölelkezés után. -  Mennyivel brutálisabban 
hangzik, mint a meghalok érted!... Most mégis inkább 
halni vágyom...

-  Szeretsz te engem?... -  könyökölt fel az ágyban hir
telen Veronika.

-  Azt hiszem, bizonyítottam már elégszer e tettel... -  
bökte múzsabűvölő tekintetét a lány gyönyörű szemébe 
Álmodó Arimán a gyertyafényben.

-  De most komolyan... -  Veronika kezdett elkedvetle
nedni. -  Sokszor úgy érzem, olyan vagy, mint egy gyerek: 
kedves, vidám, ártatlan... és szívtelen.

-  Az egyik alapvető gondom, hogy nem igazán kedvelem 
a törékeny dolgokat. Márpedig a szerelem, sőt maga az élet 
is igencsak törékeny. Nézd, kicsim -  ütött meg komolyabb 
hangot Álmodó Arimán is - , én próbállak szeretni. Sze
relmes vagyok beléd, bizonyára... ha a szerelem azt jelenti, 
hogy csüggök rajtad, mint egy pióca, s te adsz nekem 
életet... Fényt és reményt, egy időre... Aztán mindez majd 
elmúlik, persze. De próbállak szeretni, ha érzed a különb



séget... Viszont ma még egyre csak keresem önmagamat 
is... A viszonyítási pont önmagad számára csakis te magad 
lehetsz, így míg nem tudod, ki-mi vagy, addig semmit 
nem tudsz. S amíg magamat nem tudom szeretni, hogyan 
tudnék másokat?... Ott van például a gyűlölet... ami egy ér
dekesjelenség: gyűlöletet szül... tehát úgy tartja fenn magát, 
mint a faj... De vajon képes-e rá a gyűlölet, hogy megszülje 
a szeretetet? Sokan úgy tartják, igen, a léleknek mindenfé
leképpen végig kell járnia ezt az utat. De mi a helyzet azzal, 
aki a gyűlöletre is képtelen? Az tud-e, tudhat-e valaha is 
szeretni vajon? Megtanulhatsz-e futni, ha járni sem vagy 
még képes?... Sokszor eltöprengtem már afelett, hogy va
jon nem azért nem vagyok én haragban -  sőt igen jóban 
vagyok! -  csaknem az összes régi szerelmemmel, mert nem 
is szerettem őket igazán?... Mert lássuk, mi fog történni ket
tőnkkel hamarosan... -  folytatta rövid szünet után Álmodó 
Arimán, miközben cigarettáért nyúlt; Veronika egy ideje 
már az asztalnál ült, és szintén dohányzott. -  Néhány hét 
múlva fel fogok utazni hozzád E.-be, hogy egy hetet együtt 
töltsünk. Te, szokásod szerint, nagyon meg fogsz nekem 
örülni, de aztán még az első nap el fogsz kedvetlenedni, 
mert belátod, hogy mindaz, amit mondtam neked, hogy 
„szeretlek”, hogy „házasság”, hogy „gyermekeim anyja”... 
mindezt komolyan gondoltam ugyan, egészen komolyan... 
de csupán egy-egy pillanatra... Mert irtózom mindentől, 
ami végleges, vagy ami véglegesnek tűnik... És akkor falat 
engedsz majd közénk, és szenvedés lesz az a boldogságosra 
tervezett egy hét -  sőt a poklok pokla, ha egészen őszinték 
akarunk lenni -, és a falad megingathatatlan lesz, mert nem 
kívánsz magadnak -  és nekem -  néhány év, vagy akár egy 
egész életnyi szenvedést ahelyett az egy hét helyett, s majd



utolsó éjjel, amikor azt hiszed, hogy én már elaludtam, 
hosszan fogsz sírdogálni felettem -  pedig előtte napközben 
hidegnek tűntél, mint a kő a vár pincéjében -, s azt fogod 
ismételgetni csendesen, hogy szeretlek, édes, szeretlek, sze
retlek... S amikor hazautazom, én majd téged foglak okolni, 
amiért elromlott a kapcsolatunk, sőt, hosszú évek fognak 
eltelni, mire belátom, hogy csakis a te érzelmed volt az igaz 
és mély, és én vagyok önző és képtelen a szeretetre...

Veronika aznap éjjel már nem feküdt vissza az ágyba, 
az asztalnál gubbasztott, zenét hallgatott és egymás után 
szívta a cigarettákat. Reggel hazautazott, tíz napra rá pedig 
minden pontosan ugyanúgy történt, ahogyan azt Álmodó 
Arimán megjósolta volt.

***

-  Katona, jelentést! -  Álmodó Arimán a késői időpont el
lenére, furcsamód, még aránylag észen volt, bár kiüresedett 
tekintettel, vadul írt a kockás füzetébe, épp kínos aprólé
kossággal felsorolta, hogy mi minden található az ügyeletes 
asztalán, amikor az éjszakai szolgálatban lévő tiszt belépett 
az ezredépületbe. Álmodó Arimán mögött egyszerre szólt 
a tévé és a rádió, a naposok meg nagy valószínűséggel az 
igazak álmát aludták. De ha ők nem is, azok a semmirekellő 
éjszakás tizedesek egészen biztosan. Persze, hisz ő maga 
engedte meg nekik, hadd pihenjenek, addig is teljesebb a 
nyugalom, legalább nem zavarják az írásban. Meg tablettá
kat sem kunyerálnak tőle minden öt percben.

-  Őrnagy úrnak jelentem, az ezredben minden oké!
A tiszt szemöldöke hirtelen felszaladt:



-  Oké? Mindig így teszel jelentést?...
-  Az attól függ, hogyan ítélem meg a felettest... Általá

ban nem szoktak reklamálni.
-  És engem hogyan ítélsz meg?
-  Az őrnagyokkal jól ki szoktam jönni... Szerintem ők 

a leglezserebb arcok az egész hadseregben.
-  Az ott micsoda?
-  Füzet.
-  Minek?
-  írok.
-  Tudsz róla, hogy ez a legszigorúbban tilos?...
-  Nem írok le hadititkokat... Meg nem is naplót veze

tek... legalábbis nem a szó hétköznapi értelmében.
-  Akkor miről írsz?
-  Egy történetet írok egy bekerített emberről, aki azon 

töpreng, a drót vajon szétválaszt-e avagy összeköt.
A tiszt hümmögött egy kicsit, majd megkérdezte: -  Mi 

lenne, ha elkoboznám?
-  Bizonyára nagyon elkeserednék, és megpróbálnám 

mindenáron visszaszerezni... Ügy gondolom, sikerülne is, 
hiszen a feletteseim, akikkel egyébként kitűnő a viszonyom, 
tudnak róla, és nem bánják, hogy írok... Tudja, őrnagy 
úr, nagyon fontos ez számomra. Ez már az ötödik vagy a 
hatodik füzet, amit itt telekörmölök, s mindegyikhez úgy 
viszonyulok, mint az anya a gyermekeihez: én így hosszab
bítom meg önmagam; ha megszülettek, onnan kezdve már 
nem az én életem a fontos, illetve csak annyiban, hogy egy 
ideig még pátyolgatom őket, amíg nem lesznek képesek az 
önálló életre... ha érti, mire gondolok... De úgy látom, az 
őrnagy úr nem olyan, mint aki tényleg elkobozná a füze
temet... -  válaszolta egy szuszra Álmodó Arimán.



-  Na, na, nyugalom... Azért nem kell annyira komolyan 
venni!...

-  De, de, de!... Én nem csupán az alkotással vagyok így: 
úgy iszok, úgy eszek, úgy szeretkezek... úgy élek, hogy 
végül belehaljak!... Mért, maga nem?

Az őrnagy elmosolyodott: -  Jól érzed itt magad, ka
tona?

-  Jelentem, még mindig várom, hogy leszereljek, de már 
egyre kevésbé... Ahogy közeledik a búcsú pillanata, egyre 
inkább biztos vagyok benne, hogy majd kicsit sajnálni 
fogom, hogy el kell mennem...

-  Nocsak, nocsak...
-  Tudja, az előző helyemen a kiképzés mellett, ahová 

egyébként tévedésből osztottak be, az egész laktanyát 
velünk újíttatták fel, a favágástól a kacsaszar összekapa- 
rásán keresztül a meszelésig mindent velünk végeztettek 
el. Emellett ott ért a nehéztüzérség leszerelése is: az összes 
tankot és páncélost puccba vágva kellett délebbre küldeni, 
s persze ezt is nekünk kellett megcsinálnunk. De még ez 
sem lett volna olyan nagy baj, hogy folyton ugráltattak 
bennünket... hanem emellett még szórakoztak is velünk a 
feletteseink... Büntetőkaszárnya tiszteknek... Rossz volt a 
fürdő, rossz volt a kazánház, rossz volt a konyhafelszere
lés... Ki tudja, mikor volt ott előttünk utoljára helyőrség... 
semmi sem m űködött rendesen... az emberek sem...

-  Hol volt ez?
-  Z.-n.
-  Ismerem a helyet... -  fintorodott el az őrnagy. Álmo

dó Arimán tudta jól, hogy a két laktanya tisztjei ki nem 
állhatják egymást.



-  Itt viszont tényleg minden annyira oké -  folytatta 
mosolyogva Álmodó Arimán. -  A koszt nagyon finom és 
bőséges... ha úgy tartja a kedvem, mindkét menüt meg
eszem. Akkor megyek zuhanyozni, amikor csak kedvem 
tartja, minden szerdán a városban lógok, van egy gitár is 
a hálóban... ahol egyébként mindössze öten vagyunk az 
egész egységben. A délutáni zászlóleengedést rendszerint 
a kantinból nézhetem végig. Soha senki nem ugráltat, 
tudom jól, mi a dolgom, amíg azt rendesen elvégzem, 
felesleges parancsokkal nem zaklatnak a feletteseim... 
Tetszik a rendezett élet, nem muszáj gondolkodni, ha nem 
akarsz, ha meg mégis a „miérteken” kezdenél töprengeni, 
ami itt veszélyes, valljuk be, akkor előkapod a füzeted az 
oldalzsebből, és máris szabad az út! Oda utazol egy szem- 
pillantás alatt, ahová csak akarsz... ahol már szabadabban 
lehet töprengeni... Aztán ha meguntad, visszatérsz, és 
söpröd tovább a gépparkot... Háború idején nem hiszem, 
hogy nagy hasznomat vennék, nem is annyira a félelem 
okán, inkább a lelkesedés hiánya miatt... A katona valódi 
funkcióját igen pocsékul tudnám betölteni... De így... bé
kében, amolyan kaszárnyavitézként... Őrnagy úr, ha még 
nők is lennének itt, hát én azt hiszem, nagyon szívesen 
eljönnék ide olykor vakációzni egy-egy hónapra, kipihenni 
az „életet”... Bár azt hiszem, egy idő után feltalálnám én 
magam a nőkérdésben is... majd ha nem mással lennék 
elfoglalva, mint most... A konyhán, a kantinban, a gyen
gélkedőn... nagyon szemrevaló fehérnépek is dolgoznak... 
Nem beszélve a csinos pszichológusunkról, aki különben 
is ajánlott nekem valami személyre szabott terápiát... Nos, 
én is tudnék neki ajánlani egyet...



-  Jól van, katona -  mondta a tiszt vigyorogva pihenj. 
Azt a rádiót halkítsd le -  tette még hozzá, majd tisztelgett 
és elindult kifelé, végig se nézte a folyosókat.

-  Értettem, őrnagy úr! -  szólt utána Álmodó Arimán. 
-  További szép estét! -  Az őrnagy mosolyogva csóválta a 
fejét, ahogy kilépett a derűs nyáreleji éjszakába.

** *

Amikor naplemente után a nyirkos télben elérte végre a 
világvégi, aprócska, kihalt falu szélét, a vándor egy útjelző 
táblába botlott, melyen a nyíl bal felé mutatott, s mindössze 
ennyit írt rajta: Kryptos -  6 mérföld. Leült egy tuskóra, 
rágyújtott, majd miután végigszívta a cigarettáját, a szipkát 
zsebrevágva nagyot sóhajtott, és továbbindult.

Az éjfélt is elütötte már, amikor elérte a helyet, amit 
keresett. Odafent sütött a telihold, de idelent olyan sűrű köd 
borította a tájat, hogy csak nehezen volt képes tájékozódni. 
Végül m ár a fáradtságtól, valamint a megerőltetéstől, 
hogy lásson is valamit, négykézlábra ereszkedett, és sűrű 
morgások és nyögések közepette lassan araszolt előre, 
amikor a homlokával hirtelen nekikoccant az első kőnek, 
amely váratlanul, szinte a semmiből bukkant fel előtte.

Lassan végigtapogatta, végigszaglászta, s amikor már 
majdnem egészen biztos volt benne, hogy ez éppen az, 
amit keresett, középütt megkapargatta a mohos követ, 
s a tűzszerszámát felkattintva lassan silabizálni kezdte a 
feliratot:

Ah! amit dalolok vagy írok, puszta álom, 
de még a kétség bennem s a remény, 
az is lázas hazugság, s alva járom



az életútat, tévelygő vaksi lény...
Uram! ha végül intsz, és a szemem lezáromy 
hadd ébredjek az Igazság ölén!...

S akkor hatalmas csinnadrattával, dobosokkal és réz
fúvósokkal a menet elején és végén, az úton felbukkant a 
zsivalygó turistacsoport, kétfelől tűzköpők és meteorfor
gatók, éltes fecsegő hölgyek, erősen kisminkelve, púdertől 
sápadt arccal, öregurak, keménykalapban, sétapálcával, 
hájas külföldiek, térdnadrágban, nyakukon lógó fényképe
zőgépekkel, az élen Herr Werwolf, a csoportvezető, arcán 
széles mosollyal, hadonászva, épp magyarázott valamit, de 
a hangját elnyelte a pokoli lárma. Menthetetlenül magunk
kal sodortuk a kő előtt térdeplő idegent, s csak haladtunk 
tovább az úton, balra és lefelé, mígnem elérkeztünk a 
hatalmas tóhoz az apró szigetekkel, s a szigeteken óriás 
barlangokkal, de még itt sem torpantunk meg, egyesével, 
kettesével, hármasával, ki-ki ízlésének és helyzetének 
megfelelően, huppantunk bele sorban a sűrű köd borította, 
feketén hívogató tóba, Herr Werwolf készségesen lökött is 
rajtunk egyet, ha úgy látta jónak, s csak süllyedtünk egyre 
lejjebb, először a vízben, majd a híg iszapban is, tovább, és 
csak jó sokára -  napok vagy hetek múltak addig tán el -  
kezdtük magunk között találgatni, hol lehet már a feneke 
ennek a kásának?... De aztán hamar rájöttünk, hogy ez 
még mindig nem lehet az igazi, ugyanis egyre inkább azt 
éreztük, hogy lassanként újra csak elalszunk.



30.
Blablavésés közben

Hé... te!... Igen, igen, te, aki idebámulsz a lapra!... Most én 
álmodlak téged, vagy te álmodsz engem, vagy m indket
tőnket álmodik egy harmadik?... Mi? Bocs, elbam-
bultam egy hosszú pillanatra... Nem szóltál?... Várj, iszom 
egy kortyot...

Olvasom, hogy meg akart álmodni egy embert: a legap
róbb részletességgel megálmodni és átvinni a valóságba. 
Igen jó terv, az hétszentség, csak azt nem tudom, vajon 
elkezdte-e már rögtön az elején gyötörni a kétség, hogy hol 
van az a „valóság”, és mi az egyáltalán, az istenit neki. Meg 
aztán: álmodni, megálmodni, álmodozni, a patvarba, ezek 
a szavak még csak nem is rokonértelműek... Egy csepp, két 
csepp, három... hopp!... Csak én bámulok ide a lapra, mi?... 
ÁLOMTALAN ÁLMOT, ZEUSZ!! Semmi semmi...

Csak én vagyok az, bébi, csak én vagyok... Türümm 
-  dürüm m ... Jó bor... bár kissé túlságosan is könnyű, 
számomra legalábbis. De ízlik, finom... és milyen szép a 
palackja. Import. Az én drágaságaimtól kaptam: amikor 
meghívtak: nem felolvasni meg okoskodni, csak egy jót 
beszélgetni -  m ár csak ezért is megédesedik a számban. 
Nem mintha túlságosan sokáig öblögetnék vele... le fog ez 
is csúszni egy-kettő, akár a többi. Akár a többiek. Meghal
ni mész most. Véred kiontott harmatával, türüm m  -  dü
rümm. Jó ló, jó egészség, szép görl a feleség. A feneség. No, 
egy kortyot még. Egy percet. Egy percent. Nem sok...

E. azt mondta, nem úgy van az!, annyira nem igaz ez a 
vers!... Hogy a paraszt csak úgy várja és várja... Én viszont 
úgy vélem, az Öreg nem arra gondolhatott, hogy a paraszt



éppen annyira várta volna a percet, a függönyt, csak épp 
elfogadta, megbékélt a gondolattal, és annyi... Időnként 
azért biztosan elterelte ő is a figyelmét... Ki képes minden 
pillanatban azon töprengeni? Én képes vagyok?... Tényleg, 
mi az Isten csudájának foglalkozom vele annyit?! Jó, jó, 
farkasszemet néztünk egy ideig, megszoktam a jelenlétét, 
lassacskán a félelem is megszűnik... de hát akkor sem 
túlságosan vidám dolog folyton rajta töprengeni, őt be- 
cézgetni...

Megérintettem a lány fűzőjét, és a halál mosolygott. 
Nüx fiai, csak ti vagytok, más semmi...

Türürümm -  dürürümm... Kortyolgatom az éjszakát, 
ahogy alkonyodik a hatodik napon... Villámgyorsan al- 
konyodik... Bocsánat, csak egy pillanatra... azt hiszem... 
azt hiszem, hívnak. Tényleg csak egy pillanat... azonnal 
jövök!

Ha menni kell, hát menni kell... Hasmenésem van -  
ehh, a macska rúgja meg! - , nagyjából úgy tíz-tizenkét 
éve. Úgyszólván egyfolytában... (Még csak ne is említsd 
nekem azt a szót, hogy „folyás”, bassza meg!) Ez már elég 
krónikus, mi?... Krónikus krónikás -  ez vagyok.

De hol is hagytam el?... Paramm -param m ... Baron 
d’Arignac. Ki lehetett ez a pofa vajon? Úgy fest, m int egy 
Mozart. Aramis-bajusszal... Biztosan csak egy hangzatos 
fantázianév az amúgy is éppen eléggé hülye külföldiek 
továbbhülyítésére... No de! Ajándék lónak nem nézegetem 
a fogát -  legalábbis nem sokáig - , kiszürcsölöm szépen 
a belsejét inkább... Blanc de blancs, vin de table français. 
Nna, ezzel se bajlódtam túl sokáig...

Mitépő legyek?
Előfordul, hogy semmi sem fordul meg...



Akkor kortyolgass, és nyughass egy kicsit ...akarom 
mondani: cseppet!

Jól van, jól...
Pamm -  para -  raramm...
Gondolataim  fonalát mily atroposz vágja át vajon 

tábla(blabla)vésés közben? S van-é negyedik párka is, aki 
aztán újfent összeforrasztja? (Párka egy pákával?) Vagy ez 
is Klóthó reszortja lenne? Atroposz -  atroposz, antroposz, 
csak egy betű különbség, hm, elgondolkodtató... - ,  
Atroposz, baszki, vágd át a homloklebenynél, minek annyit 
tökölni, minek ez a huzavona, ne fárasszuk már egymást 
eonokon át!... Vagy te ebben élvezetedet leled?... No jó... 
én is... egy kicsit én is... Vagy nagyon is... Mit tudom én, 
görcsöl a hasam, a ragya verje ki!... A görcsöt... persze...

Majd segít egy korty...
Olyan ez -  amit én most akarok - ,  mint a nagy szimfo- 

nista tripje: na most, fiatalúr, próbáljon meg egy percen 
át nem gondolni a zongorára!...

Jocó a zongoránál. Játszott -  imprózott valamit - , én 
pedig verset kanyarítottam a hallottak hangulatából... Egé
szen jól sikerült, láttam a futásunkat idegen tájban. Közben 
előbújt a piszok az agyamban, meg a leprás rothadó húsában 
a féreg. Dögbűzben a lélek. De nem hallottam a csörgésüket. 
... Jocó játszott, én írtam, mindeközben a fülemben még ott 
zengett az is, ahogy néhány nappal azelőtt ií). Sz. a gimnázi
um zenetermében szaval. Szerettem azt a szobát. Mármint a 
Jocóét. Ott szinte bármi életre kelt, amit csak akartam. Igaz, 
néha az is, amit nem akartam... Régen jártam arrafelé...

A régi szép csúf idők. Ezt már Máté mondta. Az öreg csi
bész... Most L.-ban kulizik... a szászoknak... nem neki való... 
Jobban kinyírja a nagyváros, a civilizáció, mint engem... ami



nem kis szó... Nélküle meg el nem indulnék a nomádok 
országa felé. (Tudod, Máté, jurta, kumisz, vad portyák új 
csajokért a Selyem Útján!...) Meg aztán amúgy is nagyon 
indulóban vagyok... Két órányi komoly rábeszélésre van 
szükség, hogy átlépjek a konyhába meginni egy kávét...

Megyek, rágyújtok.
Lóbogarak basznak a májamban. Vagy mi ez itt, bal 

felől, nagyjából a tüdőm alatt?... (Hogy voltam én képes 
átvergődni anatómiából... ma sem értem...)

Elfogyott a bor. Csinált egy kis savat. (Szürke pocok 
arat. A fa alatt.) Azt hiszem, most ittam másodszor franszia 
bort, először Mátéval, még G.-n, palackból, azt se tudtuk, 
mit vedelünk (bordói, tíz éves). De azt hiszem, ezt már 
meséltem neked.

Akkora a HOLD! Narancssárga! Volt, még késő dél
után. Azóta feljebb kúszott és elsavanyodott. (A dolgok 
megsavanyodnak, mondja majd a szerkesztőm, de nem, 
mert ezt a „sárgult” helyett írtam, baszki!...)

Zavarnak a szabad asszociációban a rejtett kamerák a 
papíron. Látom, ahogy néz a papír!... Már -  lapozzunk 
csak vissza! -  több mint hét oldal óta... Kockás, kisfor- 
mátum. De nem görcsölök én ezen se. (Se-se-se, Emese. 
Emeséről álmodtam az éjjel! A kicsikémről, már megint. 
Csábítgattak a másik csöppséggel. Tizennégy-öt évesek... 
mmm... Én meg visszakoztam, na ja... A vén Humbert 
Humbert... Nagyon visszafogom magam mostanában... 
Bár nem minden síkon, bizonyára...)

Görcs. Kell a görcsnek... Untig elég nekem ez itt a be
leimben...

Pénteken meg vár rám Kallipügosz. Ő is vagy tíz évvel 
fiatalabb. De ha csupán érintem -  kívül-belől, leselkedő



halál elől húszat is megadhatnánk... Az ajkaimat szét
harapja már az elején... Viszont ami azt a pezsgőtablettát 
illeti, amit aktus előtt a vaginájába illeszt, hát igazán remek 
ötlet a védekezésre, meg nagyon kellemes bizsergést idéz 
elő a makkomon, mindazonáltal egy idő után teljesen szét
marja a farkamat -  nem ártana elolvasni a használati uta
sítást. Vagy megkérdezni kezelőorvosát, gyógyszerészét. 
(Mindenesetre még mindig ügyesebbek vagyunk, mint az 
a tyúk, aki a fáma szerint lenyelte a tablettát, aztán nemso
kára rohant vissza reklamálni, hogy úgy maradt...)

Kallipügosz, én édes kicsikém! Ezen a hétvégén m in
dent elolvasunk! És remélem, végre eljutunk a 69-es oldalig 
a Káma Szútrában.

Zsibogva tejel egy tehén a fejemben, szent, mi adható, 
megadja, m aghasadó naphajnal, vészesen fogy időm, 
m int a kender, Iskander hadai ante portás, kutyulom 
a zutyulom, zutty! M álnabőröd a kézfejemen, a papír 
nyög, de mit tehetek, mondd, teleírom a papírkamerák 
fejét, most lessetek, gaz bitangok, íme, moccan m ár a 
kockás gólem, szeme sűrűn pislog, emeli karját, egyre 
erősbödő morgás szűrődik elő a torka mélyéről, s a rabbi 
csak üvölt és üvölt, örömében és kínjában, kis m ir in 
tóchesz, Elóhim!, visítja, megcsináltam!, az álma végre 
megvalósult, a Világ immár teljes!... -  és csak akkor forr 
ajkára a diadal, amikor lassanként rájön, hogy valójában 
ő maga sem más, csupán egy álmot álmodó álom.

De hogyan is jutottam el idáig?...



A Föld peremén őrködő Sziduri-csárdában, ahol az óceán 
a partot harapja, az egyik hátsó asztalnál terpeszkedett 
Csorosznójungudzu, VAVA, mindenség atyjának vénséges 
vén öreganyja, bibir-csókos végbélrózsáján túl, bélbolyhai 
között végtelen sok kocsmával és klubbal, melyek közül a 
legkisebb is végtelenül sokkalta nagyobb volt magánál a 
Sziduri-csárdánál. Egymás után dúrta befele a trpszcserje 
bogyójából erjesztett méregerős pálinkákat, jó nagyokat 
nyelt, időnként a poharat is beharapta, s a lecses szája szélén 
egyensúlyozó, a vénség agyarait sikáló mószt odvas munkás 
néha alig-alig tudott megkapaszkodni Csorosznójungudzu 
orrszőrében, éppen hogy csak elkerülvén, hogy ő maga is a 
mélybe ne zúduljon a keménypecsű lőrével együtt. Ha a fél 
szemére sánta pincér nem igyekezett elég serényen kiszol
gálni, Csorosznójungudzu gigászi öklével a kőasztalt csap- 
dosta, hogy az megrepedezett ütései alatt, s az egész csárda 
beleremegett. Ámde a pincér leginkább igyekezett...

A Ragnarök nevezetű tutaj a folyam deltájánál az óceánt 
elérve nem állt meg, hanem -  utasait kipottyantva -  Fog
csikorgóval és Fogőrlővel együtt hirtelen a felhők közé 
emelkedett, majd viharsebesen eltávozott abba az irányba, 
ahonnét érkezett. A körhinta soha nem áll meg -  beszállás 
és kiszállás csakis menet közben!

Vrangyazó-kröku, Ómosó-faszu, valamint a hobo-trp- 
szek- Brudvaddzó-bru, Mundzum-blu, Tyifu és Kutuddzu 
-  jólesően ropogtatták a hosszú víziúttól megmacská- 
sodott tagjaikat, közben nagyokat mordultak, böfögtek, 
fingottak, végül lehányták magukról a koszos rongyaikat, 
s hatalmas nagy hujjgatások közepette a hűsítő habok



közé vetették magukat. Amikor a parton a közelükben 
felbukkant az őket idáig is követő, izgatottan vinnyogó 
sakál, Brudvaddzó-bru -  aki a végére maradt -  a sekély 
vízből kiemelt egy közepes nagyságú kősziklát, és úgy 
az oldalához söntötte, hogy a jám bor jószág nagyokat 
sikoltva eltűnt a szemük elől, s csak jó messziről, egy domb 
mögül hallották a brekegését. A trpszek kutun élvezték a 
hullámok kényeztetését, és csak jó sokára másztak vissza 
a partra, hogy kifeküdhessenek a homokba, s azontúl 
a késő délutáni napsugarak cirógató mosolyában leljék 
odvas örömüket.

-  Aanprlp blegblp... -  peslogta ki szeméből Rúterdő 
Farka a tutaj fülkéjének addigi félhomálya és a mostani 
verőfény találkozásának káprázását. Épp mélyen aludt, 
amikor megérkeztek, és kissé meglepte a zöttyenés, ahogy 
Ómosó-faszu a többi utassal egyetemben igen határozottan 
kitessékelte a kajütből. A fövenyen landolt.

Lassan körbetekintett, megpróbált rájönni, hol is lehet 
voltaképpen, majd riadt tekintetét egyszerre csak az égre 
vetette. A breble-gnnye népe itt ólálkodhatott valahol a 
közelben, mivel a nagyfőnökük -  Odvaddzó -  képe, szája 
sarkában gunyoros mosollyal, erőteljesen kirajzolódott 
odafent az Apofisz kegyelméből felbukkanó kósza felhők 
között, s ez a különös árnykép mintha egyenesen hősünkre 
meresztette volna a szemét. A távolban húzódó trpszcserjés 
felől vad üvöltést hozott a szél, a Nap kezdett lebukni az 
óceánba.

Rúterdő Farka jobbnak látta besomfordálni a Sziduri- 
csárdába.

***



Odabent nem voltak sokan, néhány fáradt trpsz és morgonc 
támasztotta csendben könyökével az asztalát, a nyomoronc 
csapos leginkább Csorosznójungudzuval volt elfoglalva, 
aki véreres szemgolyóit hátborzongatón forgatván, egyre 
csak követelte a halálerős löttyöt. Bizonyára volt mit neki 
megemésztenie...

Rúterdő Farka egy cseppnyi habozás után -  ismét csak 
szoktatnia kellett a szemét a félhomályhoz -  a pulttól 
megindult feléje, mivel úgy sejtette -  s ez bizonyos szem
pontból így is volt igaz - , hogy ő a hely tulajdonosa, tehát 
vele kell megbeszélnie, meghúzhatja-e magát itt egy ideig, 
mielőtt valamerre továbbindulna.

-  Grpsz, prlplt szn gee mpsz... -  kezdte makogni, 
miközben szemlesütve megállt az asztal mellett. Egysze
rűen képtelen volt a pofájába nézni a rút banyának, aki 
némiképp meghökkenve bámult az őt zavarni merészelő 
idegenre.

-  Nókutu brugybandzó -  böffentette Csorosznójungu- 
dzu, és egy szempillantás alatt elnyelte Rúterdő Farkát.

A következő percben már újfent pálinkáért üvöltött.

* **

Rúterdő Farka elcsigázva tévelygett a nyirkos és sötét, ka
nyargó sikátorok között, mígnem végül elszántan megállt 
az egyik klub bejárata előtt. Blamblesszee demblmb, rambl 
frr VAVA, krmb blb szrrnf hrr frr ki vaajl -  hirdette a felirat 
a cégéren. Rúterdő Farka belépett.

A zugkocsmára emlékeztető, dohos bűzt árasztó pincét 
folyamatos cuppogás és nyöszögés töltötte be, kocsonyás, 
plazmaszerű testek folytak rá a durván ácsolt faszékekre. 
A vendégek epidermiszük egész felületével szívták m a



gukba azt a zavaros, élesztőszagú löttyöt, amit a barnfltty 
megszakítás nélkül csapolt a számukra. Voltak közöttük 
átmeneti lények, amelyek esetében még szó lehetett arról, 
hogy a „kezükkel” emelték a kupát a „szájukhoz”, de a 
legtöbbjüknél már nem beszélhettünk szervekről, látszott 
rajtuk, hogy éppen csak életképesek, ha voltak is szerveik, 
megesett, hogy például a szem helyére került egy elcsö- 
kevényesedett kar, avagy a hát közepére egy száj, benne 
egy lüktető vesével. Az egyik sarokban három szipirtyó 
üldögélt, s mindösszesen egyetlen fog és egyetlenegy 
vadul forgó, véreres szemgolyó jutott hármójuknak, azt 
adogatták körbe, mikor melyiknek mire volt épp szüksége. 
Az asztal közepén nyújtózott végig szintén egyetlen, ám 
óriásira dagadt májuk, időnként ezt böködték gonoszul 
vihorászva. Ám a vendégek zöme mára csupán itt-ott ki- 
türemkedő, amőbaszerű plazmává lényegült, mely mohón 
szívott magába mindent, ami cseppfolyós, még a falakból 
is az állandóan szivárgó savanyú nedvességet.

És én magam őrködöm  e gyülevész népség fölött, 
óráról órára, évről évre, eonról eonra, éjjel és nappal, egy 
pillanatra le nem hunyván a szememet, árgus tekinte
temmel a pult megöl nem mozdulva. Én, a tökéletes lény! 
Koponyámra ültetett, kemoszintézist végző -  ezáltal a 
légteret is tisztító -  növénnyel, a „kőrózsával”, amely 
ellát engem minden tápanyaggal, amire csak szükségem 
lehet, elérvén ezáltal, hogy amit orálisan fogyasztok el, 
az csakis az élvezetet szolgálja; a zsigereim között egy 
másik szimbiótával, mely elnyeli az összes salakot, amit 
a vesék és a belek produkálnak. Kupámból soha ki nem 
fogy a langyos sör, és füst alakjában édes illatok borítják 
be homlokomat folyamatosan. Innen tekintek alá eme rút,



mozdulni képtelen seregre, mely saját mocskában lüktet 
odalent a förtelmes padlódeszkákon, amiket még az ácsok 
fűrésze takarított le utoljára...

Rúterdő Farka gondolt egyet, s visszalépett a sikátorba. 
A friss levegő szinte mellbe taszította. Lyaeus szimbiótája 
igen gyengén tisztította a benti légteret.

Még jócskán sokáig bolyongott a koszos macskakövön, 
mire kiért végre a révkapitánysághoz. Mint akit a távolból 
irányítanak, nyílegyenesen a kikötő egy félreeső szegletébe 
tartott, ahol is egy magányos tutaj várt rá, valamivel távo
labb a többi bárkától. A tutajon egy fekete csuklyás árnyék 
gubbasztott némán, s mikor Rúterdő Farka nagy lendületet 
véve, a fövenytől elrugaszkodván melléje huppant, majd 
a tenyerébe két érmét csúsztatott, ő szó nélkül eloldozta 
a köteleket, s lassan evezni kezdett.

A hullámok habtaréjáról Rúterdő Farka ködös elméjébe 
még egy pillanatra becsillámlott a mzemze-kő, ahogy az 
óceánon lassanként elnyelte őket az alábukó Naptól terhes, 
baljóslatú horizont.

(Rúterdő Farka történetét Kutuddzu, Tyifu és Mun- 
dzum-blu mesélték el a szerzőnek, midőn véget nem érő 
bolyongásaik közepette útjaik az övével kereszteződtek.)

32.

-  Jó hús! Szendvicsbe való!... -  hunyorított Csiga Álmodó 
Arimánék felé, ahogy Ringyó Sztár a terem másik vége 
felé elriszált, ám Morgó Mjölnirt ismét haragosan össze



vonta szemöldökét, így a csapos elhallgatott és a dolga 
után nézett.

Ringyó Sztár odalibbent a kehes zongoristához, valamit 
sutyorogtak egymás között, majd a nő kisvártatva felhágott 
az alacsony színpadra, és a zenész is elfoglalta a helyét a 
hangszerénél. Ringyó Sztár bekapcsolta a mikrofont, és 
megköszörülte a torkát.

-  Figyelj, Csiga, nincs valami harapnivalód? -  szólt 
oda Álmodó Arimán a pincérnek. -  Picit megzuhant 
a vércukrom... -  Csiga elébük dobott a pultra egy kis 
vájdlingnyi alig penészes hamubasült pogácsát. -  Ez valami 
célzás akar lenni?... Oké, oké, megteszi éppenséggel ez is...

-  Be kell járnod poklot mennyet hogy szívemben lehess. 
Nekem a pokolból hejj már elég volt hát szeress! -  búgta 
kissé karcos, mindazonáltal csodás alt hangján Ringyó 
Sztár. Álmodó Arimán és Morgó Mjölnirt hallgatták, Csiga 
pörkölt mandulát rakott még eléjük a pultra, s ők kirakott 
kész étkek után kezüket kivetették.

Ám a gyönyörű dal azután ham arosan véget ért, s 
Ringyó Sztár nem kezdett bele egy másikba. Kikapcsolta a 
mikrofont, aztán szó nélkül lelépett a színpadról és kisétált 
a kocsmából, ugyanolyan imbolygó tengerészjárással, mint 
ahogyan érkezett.

Hamarosan Álmodó Arimán is fészkelődni kezdett a 
bárszéken.

-  Nincsen öröm  üröm nélkül, dobjunk le még egy 
keserűt, aztán... -  Nem fejezte be a mondatot, de Csiga 
így is értett a szóból: töltött nekik egy-egy duplát, jéggel 
és citrommal.

-  Szodoma Klub és Phlegra földje -  motyogta Álmodó 
Arimán -, kurva dohos pincék... Vár ránk minden élő kö



zös nászágya... Rosa mama megtér Izraelbe... -  Megpróbált 
felállni, picit megemelte a seggét, töprengett, s azután úgy 
látta, hogy ez helyesebb lesz: egy kicsit még visszaült.

-  Mit mondasz? Minden rendben? -  aggódott Morgó 
Mjölnirt. -  Mintha kissé bizony megzuhantál volna az 
utóbbi percekben...

-  Minden rendben -  mormogta Álmodó Arimán - , 
az elmém, mint az égbolt: megvilágosodik és elsötétül. 
Nincsen ezzel semmi gond. Csak a lélek világítson folya
matosan. -  Majd kisvártatva hozzátette: -  A testemet meg 
majdcsak hazaviszi a robotpilóta... Ügyhogy... Gyerünk... 
ez az éjszaka már amúgy is az ördögé...

-  A csütörtök az én napom -  mondta Morgó Mjölnirt 
- ,  maradok még egy italra... amíg Csiga megcsinálja a 
leltárt...

-  Már péntek van... jó ideje -  jegyezte meg Álmodó 
Arimán az órájára pillantva, miközben fizetett. -  De ahogy 
érzed... További szép estét! -  Kezet szorítottak, azzal Ál
modó Arimán fogta a motyóját és kilépett az éjszakába.

* * *

Lassan elszállingózott immár a többi törzsvendég is, és 
csupán ketten maradtak, Morgó Mjölnirt és persze Csiga, a 
pincér, amikor tündöklő szépségével belejtett Sziduri Mag
dolna, a bár tulajdonosnője szokásos zárórai látogatására. 
Már az ajtóból mosolygott Morgó Mjölnirt felé.

-  Lám-lám, itt az én nirgalom -  kuncogta örömmel. -  
Nincs véletlenül szükséged egy valkűrre ma éjjel?...

-  Hát... azt hiszem, maximum már csak egy utolsó 
korsó italra... -  szólt halvány mosollyal Morgó Mjölnirt. 
-  Holnap nehéz napom lesz...



-  S eme végtelen víztükrön vajh merre visz az út -  sut
togta a főnöknő kacéran, ahogy odaért, és végigsimította 
Morgó Mjölnirt izmos vállát na, Pistim?...

-  Hát... valamerre csak elvezet... -  intett körbe határo
zatlanul Morgó Mjölnirt.

Sziduri Magdolna váltott még néhány szót Csigával, a 
pincérrel, majd dobott egy csókot Morgó Mjölnirt felé, 
és ő is távozott.

*  *  *

Alig haltak el a tulajdonosnő kopogó léptei az éjben, Csiga 
alighogy rátolta a reteszt a korcsmaajtóra, hogy végre nyu
godtan befejezhesse a leltárt, amikor a bejáratnál valakik 
erőteljesen dörömbölni kezdtek.

Csiga elhúzta a reteszt, visszaforgatta a kulcsot, majd 
résnyire tárta az ajtót, hogy megnézze, mégis ki a fészkes 
fene lehet az ilyenkor, ám a kintiek egy hatalmasat taszí
tottak rajta, hogy a feje nagyot csattant a fán, és a pincér 
ettől hátratántorodott.

-  Ahá, szóval itt bújkálsz, mi?! -  Az ajtón belépett 
Tanngniortr és Tanngrisnr, a két ófelnémet cserediák, Pál 
és Pável, apjukkal, Maros Jóskával, a hírhedt bökővei, és 
a hátuk mögött besorakoztak még néhányan azok közül, 
akiket Morgó M jölnirt még délután ugyanitt alaposan 
helybenhagyott. Most fenyegetően méregették, miközben 
lassan kezdték őt bekeríteni a pult körül.

-  Bujkál ám az ördög fasza ki-be a jó anyátok lába kö
zött, egész nap itt iszom... Hol késtetek ilyen sokáig, gyáva 
banda?... -  s görbén fölfele nézve reá szárnyas szavakat 
szólt: -  Ördög bon az anyádba bele, no, mi kéne?!



-  A rohadt beledet a padlóra kiereszteni... azt kéne! -  
lépett közelebb Maros Jóska, s szóra szót imigyen ejte.

Morgó Mjölnirt pupillája tűhegynyire szűkült, s szi
szegve szólalt: -  Eltöröm a gerincedet, nyomorult, és 
kiszürcsölöm belőle a velőt!...

-  Én gyermekem, mily szó szökkent ki fogaid keritésén: 
hiszen ahhoz még nekem is lesz egy-két... -  folytatta vol
na Maros Jóska a fenyegetőzést, ám ebben a pillanatban, 
ahogy a közelébe ért, Morgó Mjölnirt kapásból lefejelte. 
Ügy kapta el a híres késest, hogy annak orrnyergébe belé- 
állt a kettétörött szemüvege, s a harc ezzel számára aznapra 
már véget is ért: döngve zuhant le a földre, csörömpölt 
rajta a fegyver.

-  Ragnarök vagy ragnarak -  bömbölte közben Morgó 
Mjölnirt, s meg sem várva, hogy Maros Jóska összerogy
jon, máris a közelebbre eső fiú arcába nyomta a masszív 
söröskorsót, majd csak ezután ugrott fel ültéből, s hátát a 
pultnak vetve felkapta a bárszéket, a padlóhoz csapta, és a 
kezében maradt széklábbal tartotta sakkban az ellenséget. 
Ezek közül ketten már a padlón, kiütve.

-  No, ki legyen a következő?! -  mordult fel zordan. -  
Vagy egyszerre jönnétek, bitangok?!...

-  Gyáva kutyáknak nézel tán bennünket, te szemét?! 
-  ugatta Tanngniortr, s már vetette is volna rá magát az 
áldozatára, ám Morgó Mjölnirt az utolsó pillanatban félre - 
ugrott, csupán a fél karját hagyta ott, amivel torkon vágta 
ellenfelét, aztán a térdhajlatára rúgott, amitől az a padlóra 
került, de útközben felülről kapott még egyet a fejére, hogy 
adalent nagyobbat csattanjon, majd Morgó Mjölnirt ujjai, 
mint acélmarkoló tüskéi, vadul csaptak le rá, és tépték ki 
szemérmét, nyersen ebeknek ebédül.



De ekkor már csakugyan többen indultak egyszerre, 
dolgozott a székláb, a másik kézből pedig palackok és 
korsók záporoztak minden irányba. Pável, a még talpon 
álló fiú, megpróbált Morgó Mjölnirt háta mögé osonni, 
hogy pengéjével annak nyakát elmetssze, ám Csiga, aki 
azóta a pult mögé visszahúzódott, résen volt, s egy masz- 
szív, üvegszálas biliárddákóval szerencsére még időben 
lecsapta az aljas bicskást. Morgó Mjölnirt hálásan pillantott 
a hátát hősiesen védő pincérre, ám ebben a pillanatban 
Tanngrisnr, elhajolván a husáng halálos csapása elől, egy 
letört üvegnyakkal hosszan végigvágott a szilajul küzdő, 
ám egyre jobban ziháló Morgó Mjölnirt combján!

Lelke fölindult m ost kedves kebelében a hősnek. 
Bőszen felüvöltött, majd a széklábat megforgatván, azt 
hegyesre hasadt végével ellenfele térdkalácsa mögé szúr
ta, egyúttal a torkába harapott mélyen, hogy magasra 
spriccelt az artériás sebből annak forró vére. Tanngrisnr 
lehanyatlott. A mögötte addig megbújó nyomorultat Mor
gó Mjölnirt az ágyékánál kapta el, s fél karral az alacsony 
mennyezethez csapta, reccsent a nyakcsigolyája nyomban. 
Ekkor Morgó Mjölnirt még egy asztalt is az ellenség fo
gyatkozó sűrűjébe vágott, aztán közibük ugrott, s puszta 
kézzel csépelte az ez idő tájt már lassanként meghátráló 
hordát. Akit egyszer elért, az már nem ütött vissza: vagy 
elmenekült, vagy -  mint a legtöbbjük -  a parketten elte
rült... Hamarosan tódultak ki az utcára, akik még tudtak, 
sántikálva, botladozva fölfelé a lépcsőn, egymást inkább 
letaposva, mint felsegítve.

Végül már csupán néhány eszméletlen test maradt a 
porondon, ám Morgó Mjölnirt még egyre csak csapkodott 
maga körül vadul, bőszen mennydörögve: kutya egye a



májatokat, féljetek, rettegjetek tőlem, átkozottak, kibelez
lek mindnyájatokat!!...

De nem volt már kinek üvöltenie.
Amikor Csiga, a pincér hozzálépett, hogy lecsillapítsa, 

maga is alig tudott félreugrani Morgó Mjölnirt ökölcsa
pásától -  azt hitte a hős, hogy még most is az ellenfeleivel 
küzd...

-  Vége van! -  kiáltott rá Csiga. -  Vége van már, nyugodj 
meg...

Morgó Mjölnirt ismét feléje csapott, de az ökle félúton le
hanyatlott, zavaros szemmel a pincérre bámult, aztán lassan 
körbefordult vele a pince, és összerogyott. Csiga az utolsó 
pillanatban kapta el, mielőtt a földre hanyatlott volna.

Morgó Mjölnirt nadrágját teljesen átáztatta a vér, s 
kisebb tóvá gyűlt össze a padlón a lába körül.

* **

S már a nap is fölkelt, sugarát a mezőkre nyilazva, csendes 
habjaiból kélt mélyvizü Ókeanosznak. Morgó Mjölnirt 
egy pádon feküdt a kocsmával szemközti fasorban, a feje 
Ringyó Sztár ölében nyugodott. A nő keservesen zokogott, 
ringatta Morgó Mjölnirt testét, simogatta homlokát, ám 
annak meszes sápadtságára a kelő nap sugarai sem tudtak 
egy szemernyi pírt sem csalni. Szeme szorosan lezárva, 
mellkasa nem emelkedik.

A távolban élesen felvinnyogott egy sziréna.



Mily hosszú az út, míg hazaérsz. Főleg, hogy az Otthonod 
mögötted van, s meg kell kerülnöd az egész Mindenséget, 
hogy elérhesd őt. Botladozott végig az óceán partján, a 
hatalmas füves pusztában. A távolban felderengett a Káf 
hegye. Sötét fejét a félhomálynak szegezte, mára kellőképp 
kiüresedett -  Hugin és Munin a válláról rég tovaszálltak 
- , majd hogy a rózsásujjú Hajnal kélt ki a ködből, egy 
pillanatra mégis eltöprengett. Napnyugta van vagy napkel
te? Eh, mindegy is... Ozirisz teste még darabokban, igazi 
napfényt egyelőre úgysem remélhetek...

Ragnarök vagy ragnarak?...
Ahogy az imént abból a koszos pincéből kiléptem, előbb 

megpróbálkoztam a vertikális úttal. Hátha könnyebb, 
hátha közelebb... Eh, megmásztam a létrát, mind a hét 
emeletet -  aztán a lótuszfánál tovább úgysem jutottam. 
Még át nem léphetem az al-muntahát. Meg sem kerülhe
tem. Csak tébláboltam ott, a trón üresen állt. Allahúúúú 
Akbar -  vonítottam. Semmi. Meg sem pillanthattam Őt. 
Sehol senki... Aztán míg ott topogtam, egyszer csak Azraél 
megkocogtatta a vállamat, és lefelé mutatott. Megértettem. 
Elindultam.

Balra és lefelé kanyargóit a lépcsősor, melyen most veze
tett az utam. Sötét és nyirkos és szűk. Az egyik kanyarban 
megbotlottam, kicsi híja volt, hogy hasra nem vágódtam. 
Amikor nagy nehezen visszanyertem az egyensúlyomat, 
meghallottam a keserves nyérvogást. Az egyik setétebbnél 
is setétebb szegeletben valahol egy kölyökmacska rejtőzött. 
Amikor lehajoltam és tapogatózva végre megérintettem, 
fújni és sziszegni kezdett kegyetlenül, majd hirtelen a bal



tenyerembe harapott a hüvelyk- és a mutatóujj között. Fel- 
üvöltöttem és elrántottam a kezemet, de a gaz bestia erősen 
kapaszkodott, nem hagyta magát egykönnyen lerázni. 
Minél inkább próbáltam tőle szabadulni, annál inkább a 
húsomba mélyesztette a fogait. Végül jobb kézzel megra
gadtam a fejét, s könnyemet csorgatván addig szorítottam, 
míg szét nem Toppantottam törékeny kis koponyáját apró 
szilánkokra. Aztán üvöltve rohantam lefelé, az utat a fel
jutásom idejének töredéke alatt tettem meg.

Rögtön az első sarkon túl a monolitba botlottam. Ott 
állt hatalmasan és magányosan az elhagyatott külvárosi 
park közepén. Vöröses kőtestébe rovátkákat vájt az idő, 
a közepe táján pedig jól láthatóan kirajzolódott a Pecsét, 
Isten Hatalmas Nevével, a legszentebb titkok titka. A két 
egymásba csúszó egyenlő szárú háromszög. Mit mutatnak 
vajon?...

Oly megnyugtató ez a smaragdszín égbolt... De a laj
torja, mint egy kiszáradt, halott köldökzsinór... elenyészett 
az ereiben lüktető fény... Ki hoz beléje újat... és mikor?... 
Hhh... Marad hát a jó öreg ösvény minékünk, a Darb el- 
Minkari. Vár ránk a horizont.

Ez itt már az arimaszposzok földje, az Aornosz mocsa
ra... amott a Kókütosz fekete habjai érik el az óceánt. Az 
ott balra a Tainarón hegyfok -  ismerős vidék... Jártam már 
sokszor errefelé. A Calf-hegy... Saitánok, ifritek és már idők 
lakják... Nézzük meg inkább azt a szakadékot a lábánál... 
épp mint a hegység -  csak negatívban. S a szakadék falából 
nyíló barlang... jól emlékeztem...

* **



Vajh mióta nyugszom már itt, ezen az álmodó fekhelyen, 
mely oly kemény, mégis oly puhán ring velem?... Talán 
soha nem is mozdultam el innen egy tapodtat sem. Jó itt 
-  nem zavarja a szemem a téli nap beteg fénye. A barlang 
mélyén csend van és nyugalom. Ez a fekhely mégis oly 
puha és kényelmes. Tán még soha ilyen biztonságban nem 
éreztem magam...

És most? Klió klitoriszát szopogassam még egy kicsit, 
vagy jöjjön az a vu-vei máris? Még egy utolsó Éjhimnuszt 
elalvás előtt netalán?... Eh, tűnj el most, Múzsa, csiklandoz 
a bajuszod! Jöjj, Moira, te csókolj homlokon engemet.

Három korty a Léthéből, aztán Függöny. A vándorko
médiás egy cseppet megpihen...

Mint kígyó a fészkében: magam köré tekeredek. Ez a 
kedvencem, az Uroborosz-póz.

* **

Onnan, hogy tudatosul benned, a tenyeredről letépett 
száraz bőrdarabka vagy egy kihullott szempilla elvesztésé
nek úgyszólván semmi jelentősége sincs, egyenes út vezet 
odáig, hogy a testednek teljes egészében se tulajdoníts 
különösebb fontosságot. Attól függően, hogy a szellem, 
és különösképpen a lélek éteri mibenlétét mennyire vagy 
képes megragadni, életben tart a remény, illetve lefekszel 
és megszűnsz.

Mióta heverek már itt, Istenem!... A fél világot bejár
hattam volna azóta... Időnként úgy érzem, csakis a nemlét 
lehet igazán megnyugtató.

De nagyon nincs kedvem ezt az egészet most végig
gondolni.





M ásodik rész

Harmadnapra felkelek 
(Nem sírok csak nevetek)





Reggel felébredt a Király. Kimászott az ágyból, a lepedőt 
gyorsan a szennyes közé dobta, majd kibotorkált az erkély
re, s hosszan nyújtózkodott. Ahogy kegyesen letekintett, 
odalent a porban meglátta rongyokba bújva önmagát, 
amint egy kenderzsákból búzaszemeket kotor ki, majd 
jobb kézzel egyesével átdobja őket a bal válla felett. Ahogy 
a búzaszemek földet érnek, egyenként vadnyulakká vál
toznak, és sebesen eliramodnak a folyó felé. Óh, uram! Te, 
ki Én vagyok! Hallgasd meg szavam! Ezek itt a te napjaid, 
uram, s habár a negyven napból harminckilenc még hát
ravan, ha elfogytak, a helyedbe Én lépek. Uram!

Aztán reggel felébredt a Király. Kimászott az ágyból, a 
lepedőt gyorsan a szennyes közé dobta...

Persze ez is csak egy Nap volt. A millióból.

** *

Ó, barackok, ti mosolygósak! Jó nap érlelte, puhán kemény 
kis testecskék! Hol bukkantok itt fel, ennyivel a szezon 
előtt, ily különös időpontban?

A gyümölcsösökben és a kertekben? Persze ott is, de 
még inkább az utcákon és tereken, végig a korzók m en
tén. A folyók partján, tengerpartok homokján. Párosával 
csábító kísértői a szemnek, érintésetek pedig már maga a 
mennyország! (Megkóstolni? Óh!...)

Az a finom kis pihefátyol, mely a puszta húst oly szemér
mesen eltakarja, az is mily csodálatos. A duzzadó bimbókat



csupán a képzelet vetítheti már elénk, avagy a szépséges 
domborulatokon mégis átdereng itt valami? S míg egy 
apró cseppnyi esszencia -  mely az amúgy is pompás illatot 
hivatott fokozni még -  serken a finom bőrön, az ember 
szájában összegyűl a nyál, s még imitt-amott néminemű 
egyéb szekrétum. Óh, be csodás gyümölcsöket érlelt ne
kem ez a zord évszak!...

Bizserget a barack; szívből és ágyékból indul az inger, 
lúdbőrként vonul végig a háton és a karokon, hogy az 
agyba elérve megbirizgálja a megfelelő idegközpontokat. 
Aztán indulhat is a szekréció.

Az almákról tudjuk, kitől kapta őket az ősanya. (Bár 
a Másiknak is lehetett ebben némi szerepe.) A barackot 
ugyan Samas/Phoibos érleli, ugyanakkor nem szintén 
Samaél gyümölcse-e ő is? Ily elemi bizsergést csak egy iga
zán ördögi angyal találhat ki önmaga szórakoztatására...

Ez itt talán maga a Paradicsom -  éppen csak kezd pir- 
kadni, s máris mennyi gyönyörűség vesz körül!... Micsoda 
tündérvirágzás!... De akkor is... Folyton csak itt keringek... 
Teringettét, mozdulni kéne már. Mert érzem, nekem Babi
lon folyóinál lenne csak igazán hangos az énekem...

Álmodó Arimán a kora hajnali utcán bandukolt lassan 
hazafelé. S bár a szeme csordultig telt a gyönyörrel, igen
csak hiányzott már neki a baldachinos, selyempaplanos, 
pihepuha ágyikó. Jó ideje bolyongott m ár az utcákon, 
séta közben tért lassanként magához. Legutolsó, éppen 
csak derengő emléke az volt, hogy mielőtt kilépett a füs
tös pincekocsmából, még elköszönt Morgó Mjölnirttől, 
a bunyóstól. Érdekes, pedig igazán nem szokásom az 
érzékeny búcsú... Álmodó Arimán mindig úgy tűnt el 
mindenhonnan, hogy senki sem vette észre, amikor elin-



dúl. Csak később tűnt fel, hogy nincs sehol. De akkor már 
bottal üthették a nyomát.

Ahogy egyre nehezebben vonszolta megfáradt testét, 
Álmodó Arimánnak éppen az jutott az eszébe, hogy annak 
a nőnek, akit életében először megcsókolt, az egyik lábán 
hat lábujja volt, s hogy most milyen sámáni ágyakrobati
kákat mutathatnának be együtt -  amikor meghallotta az 
óracsörgést.

Észrevette, hogy épp Borhozó Borbáláék házánál jár, s 
az egyik ablak nyitva maradt, csupán a redőnyt engedték 
le ritkára. Az óra odabent csörömpölt egyre követelődzőb- 
ben, ám a legfurcsább mindebben az volt, hogy a hangja 
pontosan ugyanolyannak tűnt, mint Álmodó Arimán saját 
öreg vekkeréé.

Álmodó Arimán teljesen ledermedt az ablak alatt. Kép
telen volt továbblépni, szinte hipnotizáltan hallgatta az 
óracsörgést.

Álmodó Ormuzd felébredt. A vekkert az első mozdu
latával elhallgattatta. Mosolygott, ahogy ott feküdt szegé
nyes fekhelyén, testén a szolgák szolgájának köntösével, 
szája sarkában az álom utolsó, jóízű nyálcseppjeivel. Az 
ablakon keresztül barátságosan sütött be rá a kora tavaszi 
napsugár.

***

(Március 10.)
Aummmmmmmmmm...

A felhők szeméremdombjait lágyan széjjelhúzva látom: 
a magas, borotválatlan Égbolt klitorisza duzzad, s első



ízben hízik idén kövérre a Hold. A csillagok szőrtüszői 
itt-ott a hajlatokban. 0.2 mg Orgazmus ultravénásan az 
égi targoncásnak, lélekfuvar, retúrjegy a Világfáig és visz- 
sza, in vivő kísérletek túl az elmén és a dombokon. Hola, 
hombre, buenos diasü

Nyugodt vagyok, mint egy bálna. (Egyúttal nyugtalan is, 
mint egy ebihal.) Tavaszba borult a homlokom, vedlik a szel
lemem, rügyeit csiklandozza a Fény. Közeleg az Ostara.

Taknyom már nem folyik, valaha kérges tenyeremen 
visszapuhult a bőr, ánuszom tiszta, nem viszket, nem bűzlik, 
hívnak, hagyom, nem megyek. Nyugodt vagyok, mint egy 
bálna a harmónia belső tengerében. Óceánnyi lelkemet a 
belézúduló kívánság- és vágyfolyamok nem duzzasztják már 
tovább. Álmodó Ormuzd itt és most. És mindörökké.

Shiva-pogo port kavar, milliárd m ikrouniverzum  a 
kocsma levegőjében. Lassanként mind elenyész, majd a kö
vetkező dal felcsendültével újból megszületik. Ska -  a lelke 
mindennek. Harsogjatok harsonák! A dobos és a kontrás 
tekintete összevillan, verejtékes homlokukon megcsillan a 
szupernóva bíborfénye. A kürtös a hangszerébe fúj, a falak 
leomlanak. Álmodó Ormuzd a Z. Klubban táncol.

Mellettem ropja a Mezők Szépséges Lánya. Gömbölyű 
karja lúdbőrzik, ha csak egy picit is megérintem. Feneket
len csillagszeme tükrözi sokkarú és soklábú énem, amint 
dús szakállamat kacagón rázva együtt pörgők a minden- 
séggel, s miközben elmerülök a tekintetében, újra csak azt 
érzem, hogy felébredek, hogy elúszom a felhők felé.

S ha a nevemet hallom, azt suttogom: Te.

** *



Végtelen, virágos mezők szépséges leánykája, Te. Nyu
galmam tengerében lebegve figyellek, ahogy a Nappal 
sütteted magadat a parton. Tekintetem rajtad nyugszik 
immáron mindörökké, még ha fel is támadna a szél, ha el 
is sodorna tőled a szökőár. Idebenn megtaláltalak. Kézzel 
soha már nem illetlek, mégis egyfolytában érintelek, ked
vesem. Örök a kapocs, mi összeköt. Én vagy. Te vagyok.

***

(Intermezzo: most nem kéne írnom. Azaz. Nem is lenne 
szabad. De olyan régen jöttem már ki a foltra. Szabad? 
Kedves Olvasóm? Na hadd morzsolgassalak végig egy 
kicsit, azután azonnal visszacsúszok...

Ébredés? Ébredés? Az utolsó, mit a szemem elé kívánok, 
az az utolsó vagina látomása.

Mi van? Mi vagyok?
Két nap múlva el kellene utaznom Sz.-ra: egy sima 

színházi kiruccanás a nőmmel, cca. 50 km -  s úgyszólván 
képtelennek érzem magam a feladatra. Na jó, az úgysem 
én leszek.

De jövök még! Ügy bizony...
Viszlát!)

*  *  *

(Március 11.)
Amikor odabent kotlottam a Drót mögötti gyengélkedő
ben, nap mint nap róttam a sorokat, reggel, délben, este. 
Most meg... Nyavalyog a test, zúg a fül. S nem is dagad még 
a Hold, ne forgassátok a naptárakat, újhold van, asszem. 
Vagy előbb kél, s ilyenkor már lemegy, vagy később...



Vagy csak túl sok még a felhő, rám telepszik, agyonnyom. 
A lélekfivérem erősebb nálam. Álmodó Orm uzd bíbor 
lázrózsáit sós-langyos könnyekkel öntözi.

De hát ma is tollat ragadtál, te barom, mit akarsz még?! 
Nyavalyog a test, zúg a fül... Ne tréfálj, pajtás!...

Elakadtam, testvérem, megrekedtem. Hová innét? 
Mióta felébredtem ezen a Tavaszon, csak bogarászok a 
papíron, a semmivel töltöm meg itt az üres négyzeteket. 
Hhhh... Ne zavard a négyzeteimet!, röffenek rá a pillanat
ra... De a pillanat is üres.

Mondd, hogy jövök én ahhoz, hogy kritikus szemmel 
olvasom a Gítát, meg mind a „szent iratokat”..., a Bibliát 
is ugyanígy kísértem végig egykor, mi ez a gőg bennem, 
hol van az alázat?... Meg kell még bűnhődnöm mindezért 
egyszer, vagy már közben is bűnhődöm, azt hiszem. Ta
lán mégis kellene egy Mester P. téved, nem megy ez így 
magányosan, egyedül... Vagy legalábbis elő kéne másznom 
a falak mögül, a kövek alól a levegőre! Azt hittem, a Fal 
átláthatóbb a Drótnál, mert nem köt meg, csak megóv. De 
most már nem vagyok ebben annyira biztos. (Te szeren
csétlen barom, te! Csak olvass -  és fülelj, és láss, és szagolj, 
és tapints, és ízlelj -  ezután is kritikusan, ahogyan eddig, 
vagy még inkább, alázattal pedig írnod kell, nem mást. S 
ne nyavalyogj!...)

Már évek óta nem írok, s tán nem is ragadok én tol
lat soha már... Egyik napról a másikra fotózni kezdtem, 
ugyanakkor, amikor a fivérem, magam sem tudom, miért... 
Ő talán tudja. Most ezt csinálom. Tágra nyitom a gépem 
pupilláit, s az ablakon át fényképezem a Világot.

De ma kedvezőtlenek voltak a fényviszonyok. Isten 
tudja, mi történt. Vagy késik a Tavasz, vagy már elmúlt,



vagy soha nem is jön többé... Ő elaludt, Én meg tán fel sem 
ébredtem igazából, nem tudom, nem tudom...

(Ki sugdos itt folyamatosan?...)

***

Gondolj a Mezők Szépséges Leányára, gondolj Kinga 
tündérre, Csilla angyalra, gondolj a szerető Kedvesedre, 
s aludj még egy kicsit. Öt percet, ne tovább!...

** *

(Március 17.)
Hullatja levelét az idő vén fája.
Álmodó Ormuzd a gigantikus gigapolisz ősrengetegének 
valamely soha véget érni nem akaró sugárútján ballagott. 
Sós verejtékcseppek marta bús szemével pislogott, közben 
felülről magára letekintve sűrűn dünnyögött. A házam a 
maga kilenc kapujával úgy követ engem, ahogyan őt a 
saját árnyéka kíséri mindenhová. Pedig de könnyű is len
ne eme flancos díszkíséret nélkül... Aztán ez a bazi nagy 
bazaltkocka is hogy nyomja a vállam, horzsolja a bőröm... 
nnna, majdcsak célhoz érünk valahára...

De még csak most hajnalodott, épphogy csak pitymal- 
lott, egy csontsovány kóbor eb ásított széleset a járdaszélen. 
Álmodó Ormuzd fancsali mosolyt lökött felé, és tovacipelte 
irtózatos terhét. Korán reggel így felpakolni... Ez is csak 
rám jellemző...

Ahogy a felhőkarcoló végtelen hosszú árnyékába lé
pett, feltekintve látta, hogy a m unkások már javában 
robotolnak -  igaz, nem volt még olyan órája a napnak 
vagy az éjnek, amikor ide érkezvén ne ugyanezt tapasztalta 
volna. Lám, az előző alkalom óta már megint négy-öt



emeletnyit haladtak felfelé! Odafenn a falak, melyek az Ég 
felé haladtukban egyre tágultak, épp most kezdtek eltűnni 
a tornyosuló sötétszürke fellegek között. Bár ugyancsak 
szürke volt az épület is, a járda is, sőt még a kőművesek 
bőre is; összemosódott itt minden.

Álmodó Ormuzd fogást váltott a szürke kőkockán, majd 
az elhagyatott hallba lépett. A lift természetesen ismét 
bekrepált. Álmodó Ormuzd bosszúsan ledobta a válláról a 
követ, ráült, és rágyújtott egy cigarettára. Próbálta elkapni 
a sarokban piszkos kézzel magában szalonnázó melós 
tekintetét, de az ügyet sem vetett rá, csak tömte a gyomrát 
tovább egykedvűen.

Amint végigszívta a cigarettáját, Álmodó Ormuzd ki
vette a csikket a szipkájából, a malterrel összekent már
ványpadlóra hajította, a bakancsa sarkával rátaposott, 
majd egy nagyot sercintve a tenyerébe nekiveselkedett még 
egyszer, s ezúttal a jobb vállára kapta a kockát. Felszisszent 
a fájdalomtól, ahogy a kő éle az előző fuvaroktól már ala
posan felsértett bőrébe vágott. Visszalépett az utcára.

Odakint egyre fülledtebbé vált a levegő, s érezni lehetett 
benne az elektromosságot. Ügy tűnik, vihar közeleg. Hopp, 
m ár le is cseppent néhány csepp eső... Álmodó Ormuzd 
forró homlokának jólesett a hűs érintés. Széjjelnézett, 
majd röpke töprengést követően az egyik csigákkal ellátott 
elektromos felvonóhoz lépett, amelyen az egyik munkás 
szemmel láthatóan épp felfelé készült indulni.

-  Hahó, felvinne engemet is, kérem?...
-  Miiiii?... -  kiáltott vissza a kőműves.
-  Mit mooond?... Nem értem!... -  ordított teli tüdővel 

Álmodó Ormuzd. Vakolókanalak és kalapácsok csattogása, 
acélkötelek csikorgása, keverőgépek zörgése, milliomegy



munkás óbégatása... -  valóban nem volt itt könnyű szót 
érteni. Ám aztán, ahogy Álmodó Ormuzd bal kezével 
a kőre mutatott, majd felfelé, az overallos ember végül 
megértette a szándékát, és intett, hogy jöhet. Még a kezét 
is nyújtotta, hogy Álmodó Ormuzd -  miután a kőkockát 
már a platóra helyezte -  maga is felléphessen az elevátorra. 
Amikor fent voltak, a munkás odakiáltott a közelben 
várakozó társának:

-  Indítsd!
-  Mi vaaan? Nem hallom! -  mutogatott a fülére amaz.
-  Mit nem értesz, mordízomadta?! Indulnánk felfelé, 

mi mást akarhatnék? Innen lejjebb már nem vezet az út 
-  bökött a felhők irányába.

A kolléga végre vette az adást, és m ár nyomta is a 
gombot. Lassan megindultak. Közben az eső szaporábbra 
váltott, kezdte még sötétebb szürkébe öltöztetni a világot. 
Álmodó Orm uzd egy rongyos puhakalapot kapott elő 
a kabátzsebéből, és mélyen a fejébe húzta. A munkás 
káromkodott. Egy nagyobb csepp eloltotta a cigarettája 
parazsát. Dühösen elhajította, de az nem esett le, mert 
a hirtelen támadt szél felkapta és visszavágta az arcába. 
A munkás még cifrább átkozódásba fogott, ám ekkor a 
felvonó váratlanul megvadult hinta módjára kilengett, 
majd sebesen pörögni kezdett. Olyan villámgyorsan 
forgott a dróthuzal tengelye körül, hogy a világ most már 
valóban összefolyt, összemosódott hőseink szeme előtt -  
eltűnt az Ég, eltűnt a Beton!

-  Kutya egye a májadat, állj meg, urad parancsolja!! -  
kiáltott fel hirtelen haragjában Álmodó Ormuzd, s a leg
utolsó pillanatban még elkapta a felvonó korlátját. Abban a 
minutumban megszűnt a forgás, ám az overallos már nem



volt sehol -  odalett a kővel együtt, messzire söpörte őket a 
vihar. Ám csudák csudájára, helyette egy aprócska, nagy 
szakállú emberke kapaszkodott a dróthuzalba Álmodó 
Ormuzddal szemközt.

-  Nahát, magát meg... hmm... mi szél hozta, öregapám?... 
-  kérdezte hősünk döbbenten.

-  Elmpi vagyok -  emelte meg a kalapját a potyautas. -  
Hát, az úgy volt, hogy valamit ott felejtettem...

-  Ott?... Hol, jóember?!...
-  Hát ott... ahonnan jöttem... -  bökött az öreg az or

rával a cilindere alól felfelé, miközben az elevátor lassan 
tovább emelkedett velük. -  Egy esőcseppel érkeztem a 
mezőre, ott egy búzaszemben bújtam meg egy időre, majd 
mikor az beért, gépekkel learattak, malomban megőröl
tek, öreganyám cipónak megsütött, apácskám vacsorára 
megevett, aztán anyácskám kilenc holdtöltére rá erre a 
világra hozott... Ám egy nap hirtelen a fejemhez kaptam, 
hogy hinnye, valami fontosat odafenn felejtettem, s már 
indultam is volna vissza, amikor ez az ilyen meg olyan szél 
hirtelen elkapott, és ennek a felvonónak penderített... De 
amint látom -  fűzte hozzá elégedetten -, az irány továbbra 
is stimmel...

***

A huszonkilenc estéből lassacskán kétszázkilencven 
kerekedik -  míg a hegedősök csacska énekit mondom, 
jó sokszor elfogy az a kerek hold... A múltamnak kútja 
pedig bizony feneketlen... S csak hullatja levelét az idő 
vén fája.

* * *



(Március 18.)
Álmodó Ormuzd zúgó fejjel ébredt bérelt lakásában, az 
égig érő panel Isten tudja hányadik emeletén. Lassú lép
tekkel a hatalmas panorámaablakhoz sétált, majd sarkig 
kitárta. Volt miben gyönyörködnie: körös-körül hasonló, 
csaknem ugyanilyen magas bérkaszárnyák sorakoztak, 
ameddig csak a szem ellát. Közöttük szintén több emeletes 
autópályák szürke szalagja szelte a teret keresztül és kasul, 
a házak között, alatt, felett kanyarogva. Felfelé tekintve 
azonnal az épületekre ereszkedett ólomszürke fellegekben 
botlott meg a tekintet, melyek szinte nekifeszültek, és 
préselték volna vissza az egyre csak felfelé törő világvárost 
oda, ahonnét kiemelkedett -  a talajszint betonjába. De 
hát ki emlékezhetett már arra, hol is van itt a talajszint?... 
Bizonyára még maguk a fellegek sem...

A szoba áporodott levegője egy cseppet sem lett 
üdébb a szellőztetéstől, így hát Álmodó Ormuzd inkább 
újra becsukta az ablakot, hogy legalább az odakintről 
beharsogó pokoli lármát, mely a nap huszonöt órájában 
remegtette a falakat, némiképp kirekessze. Az előző estéről 
megmenekedett, némiképp erejét vesztett fél üveg sörrel 
visszamászott az ágyába, kedvetlenül kortyolgatott, és a 
helyzetén kezdett meditálni.

Álmodó Orm uzd az utóbbi időben úgy érezte, nem 
halad sehova, se le, se fel, se jobbra, se balra. Csak ül itt a 
kopott, szürke szobában, a kopott, szürke gúnyájában, és 
csak a tökét vakarja ásítozva naphosszat. A hegedűjét is 
akár visszazárhatná a tokjába, és betolhatná az ágy alá -  
legalább kevésbé porosodna. Ha időnként ki is mozdul a 
szobájából, annak sincs sokkal több értelme: csak lézeng 
fel-le ebben a gigantikus gigapoliszban, próbálná végezni



a kutatásait, amelyekért odafentről fizetik, de lassanként 
teljesen elveszíti a tájékozóképességét, emellett a városban 
állandó jelleggel uralkodó pokoli zajban képtelen szót 
érteni bárkivel.

Előző délelőtt Numi Tárem, a „nagyfőnök” interurbán 
felhívta, hogy érdeklődjön az elért eredmények felől. El
sősorban arra volt kíváncsi, a feléjük -  mármint Álmodó 
Ormuzdék felé -  mindent befedő műbeton- és plexitenge
ren túl sikerült-e végre felfedezni legalább egy talpalattnyi 
anyaföldet, és ha igen, akkor az jelenleg milyen állapotban 
van. Álmodó Ormuzd jelentette, hogy a talajtani vizsgá
latokat egyelőre elhalasztotta, s jelen pillanatban inkább a 
vertikális pályát igyekszik bejárni, mert egyrészt a magas 
Ég is jóval közelebb van, mint ennek a polisznak bármelyik 
vége (egyáltalán van-e néki olyanja? önmagán belül elkép
zelhető-e egy talpalatnyi fedetlen talaj? -  frászkarikát!), 
másrészt pedig ez az elsődleges fontosságú missziója. S 
ő rajta is van az ügyön keményen, higgye el a főnök úr. 
Igen ám, üvöltötte a kagylóba Álmodó Ormuzd, csakhogy 
ebben a kurva városban folyton bedöglik az összes kiba
szott lift és ilyen-olyan felvonó, amelyeken elindulhatnék 
felfelé!... Különben is, hogy a picsába tudtunk elkövetni 
egy olyan szarvashibát, hogy megengedtük, hogy valaki 
ellophassa a Napot, a Holdat és az összes búvalbaszott 
csillagot az égről?!... Most mire én itt találok valahol egy 
elég faszom-hosszú tűzoltólétrát vagy emelődarut, addigra 
talán bottal üthetjük már mindegyiknek a nyomát!...

** *

-  Kedves gyermekem, Ardzsuna, azt mondtad, mostantól 
nem fogsz tagadni semmit...



-  Tagadom, hogy ezt mondtam -  szólt Ardzsuna, s megtö
rölte verejtéktől csillogó homlokát. -  Legyőztem a poklot, 
az állati méhet, a kísértetek világát, legyőztem a tévelygést, 
a gonoszság rossz útját, a pusztulást, s céltudatosan hala
dok a teljes felébredés felé. Tudom, hogy egy meghatáro
zott Rend szerint zajlik minden, fent és lent, s hogy egy 
magamfajta önmagára ébredt lélek szívében nincs helye a 
tagadásnak. Csak hát... amikor a valóság éles szikéjével át
vágja gubóm szivárványszín húsfalát -  az szükségszerűen 
fájdalmas. Nézz csak szét, óh, fényes Govinda. Már vagy 
hatvanezer éve folyik a harc a kuruksetrai csatamezőn, 
azóta szürke betonpáncél fedte be a földet, soha el nem 
ül a szürke por, s ha mégis: szürke, felhőkig érő tornyok 
csúfítják el az eget. Hatvanezer esztendővel ezelőtt öltöt
tem magamra ezt a harci gúnyát, s tegzemből azóta sem 
fogyott még ki a nyíl. Pedig lőttem eleget, nekem aztán 
elhiheted... Miféle jutalom az, amelyért megéri ezt a harcot 
megvívni?...

-  Az Angyalok Türelmének gyümölcse, a Bölcsesség 
bölcsőjében ringatott legislegszebb Virág -  válaszolta 
Govinda, s gyeplőjének pici rántásával lassúbb ügetésre 
késztette a három hófehér, a füstköd által soha be nem 
szennyezett paripát. -  Le kellene már szoknod róla, óh, 
nyájas Gudákesa, hogy folyton földi léptékkel mérd az 
időt. Mit gondolsz, a Teremtés első napja vajon hány földi 
évig tarthatott?...

-  Igen -  ráncolta a homlokát Ardzsuna - , tudom jól, 
hogy van elég időd ehhez a játékhoz, több, mint elég... A 
szomorú csak az, hogy míg a Te kedvedért folyik az egész, 
magam is kénytelen vagyok benne résztvenni. Elismerem, 
magam választhatok a módján: hogy a kín és szenvedés le



gyen az én osztályrészem, avagy maga a színtiszta gyönyör, 
de... amennyiben azt nem választhatom, hogy egyáltalán 
ne legyen benne részem, akkor hol van itt a szabadság? A 
szabadság, ha nem korlátlan, akkor már nem is szabadság, 
csupán illúzió. Te vagy itt az egyetlen, akivel kapcsolatban 
szóba jöhet az igazi szabadság, bár... talán még Te sem vá
laszthatsz, talán még Neked is muszáj lenned, Te szegény... 
talán még a Mindenható sem mindenható.

-  Időről időre megkeseríted a számban a nyálat, gyer
mekem -  nézett Govinda Ardzsunára. -  Tagadás és Ké
tely... s olykor már-már olybá tűnik, mindez bizonyosság 
a te szívedben. De hát hamisan látsz, tökéletlen érzékszer
veiddel hogyan is láthatnál tökéletesen? Csak hát a hit az, 
amely itt időnként meginog... De talán nem a félelem-e ez 
egy újabb hamis egotól, mely szívedet emészti, s megzavar 
a helyes ítéletben?... Hallgass rám, fiam, s életlevegődet a 
két szemöldököd közé rögzítsd, hogy visszatérhess szel
lemi önmagadhoz!

-  Noha igen messze van ide a Goloka Vrindávana -  
szólt Ardzsuna kimérten - ,  azért ne kételkedj az én hi
temben, óh, fényes Govinda, se az érzékszerveimben, se 
az ítéletalkotásomban. Ha csakugyan a szívemben laksz, 
nem is teheted... Amit megtehetsz, az az, hogy összeza
varsz, amikor időnként zavarba hozlak, hiszen ahogyan 
a legnagyobb fokú jóság, csakúgy a lodovérc csalárdsága 
is a részedet képezi... Ami pedig a szellemi önmagunkhoz 
való visszatérést illeti: bár az imént eldöntöttem, egy Életre 
leszámolok a Halállal, és igenis, én erősen hiszek ebben 
az ébredésben, mégis úgy gondolom, ennek nem jött 
még el az ideje... Talán teszek még előbb néhány kört... 
Tudom jól, Belőled indultam, s majd Hozzád térek vissza.



De mondanom kell Neked valamit, óh, fényes Govinda: 
Amikor azt állítod, Neked nincs eredeted, az nem csupán 
felfoghatatlan, hanem egyenesen lehetetlen. Ha azonban 
körként fogjuk fel ezt a folyamatot, s azt mondod, minden 
Belőled indult, Tőled kezdődött, s velem ér véget, akkor 
azt kell feltételeznem, hogy a Te eredeted én vagyok... 
Úgyhogy én most mégis leteszem ezt az íjat.

***

-  Édes-édes Délibáb...
-  De hát Emesének hívnak -  kacagott a lányka, s végigheve- 
redett a fa tövében a tenyérnyi pázsiton. -  Tudod, Álmodó 
Emese... legalábbis ez lesz majd a nevem, ha elveszel...

-  Tudom, kincsem, tudom, édes kicsi tündérem -  vá
laszolta szelíden Álmodó Ormuzd, s egy fűszállal végig
cirógatta a leány orcáját. -  De szólíthatnálak Kingának, 
Zsófiának, Csillának, Boglárkának, Lillának, Hajnalkának, 
Zsuzsannának, Eszternek... Te vagy a Tündér, Te vagy az 
Angyal, akire az éteren keresztül sugárzóm kozmikus 
szeretetemet...

-  Te olyan jó vagy, Szépmező Szárnyal...
-  Álmodó Ormuzd a nevem... legalábbis így fognak 

hívni, ha majd betöltőm a sorsomat...
-  Persze, szerelmem -  kuncogta Emese -, nem is tudom, 

mért neveztelek így...
-  Te is oly jó vagy, édesem. A szelídségemet, hogy nem 

akarok feletted uralkodni, nem veszed gyengeségnek, mint 
a legtöbb nő, akivel eddig dolgom volt. Sem pedig közöny
nek. Benned ráakadtam valami másra, kedvesem. Te tudod 
jól: a szeretetem tűz, mely ég, de nem éget... -  Álmodó 
Ormuzd apró csókot lehelt Emese homlokára. -  Mondd,



boldog vagy mellettem, Szávitrí? Ügy értem, akkor is bol
dog vagy, amikor a testeink távol vannak egymástól?... A 
szellemünk együtt van olyankor is, a lelkünk pedig egy. A 
szeretet erő, a szerelem pedig gyengeség, önzés...

Álmodó Ormuzd emlékezett a szürke bérház sivár 
szobájában, hanyatt fekve a kopott matracon. Sok-sok-sok 
évvel ezelőtt, még sudár ifjú voltam. Atyácskám udvarában 
még volt egy talpalatnyi puszta föld... Felette az ég kék 
volt, rajta a fű zöld! S a közepén nőtt egy órjás fügefa, 
melynek koronája oly magasra tört, hogy a tetejét még 
hunyorogva sem tudtuk megpillantani a testvérkéimmel. 
Ennek terebélyes árnyékában heverésztünk naphosszat az 
édes lánykával... Az aranyló levegőben méhek döngtek, 
valahol a távolban kolomp szólt, s mi rózsakehelyből 
hűs nektárt szürcsöltünk a kedvessel. Óh, Szávitrí, merre 
járhatsz most?...

Aztán jött a csúf felleg, beborított mindent, örök Téllel, 
Éjszakával sújtotta a szegény Földet! Az aljas lüdvérc köpe- 
téből született böszme Sárkány, Kalamóna, azt mondják, 
ez a neve... ellopta az Égről a Napot, a Holdat és az összes 
csillagot!

De messze is sodródtam tetőled, örök éjsötéttel bele
pett, szegény szülőföldem... S ez a város itt... ez is csak 
önnön szürke fényével pislákol a benne lakó nyomorult 
vakondembereknek...

De elég volt!... Elég a meddő emlékezésből, elég a 
siránkozásból! Szedd össze magad, bárm ennyire is 
megkönyörödtél, ébredj!! Fel, fel, vitéz, talpra! Lépd át a 
küszöböt, s indulj: fel is út, le is út, jobbra is, balra is te
mérdek ösvény vezet. Valamelyiknek legvégén ott vár reád 
a világ rámájának aranyos szegelete!...



Imigyen fohászkodott Álmodó Orm uzd kopott kis 
szobájának mélyén, végtére is talpra ugrott, s így kiáltott 
fennen:

-  Gyenge voltam, és most erős vagyok! Tél, sárkány, sa
sok, madarak, Én lettem uratok -  kicsike emberfia!

* * *

Miután elkortyolt egy csészényi macskagyökérfőzetet és 
elszívott egy szál cigarettát, Álmodó Ormuzd ismét a még 
bevetetlen ágyat kezdte stírölni, azt fontolgatván, vissza
bújhatna még vagy egy fertályórára. Ám ekkor valami 
hideg és nyúlós éppen az orra hegyére cseppent. Felnézett. 
A szürke plafonon további cseppek híztak arra várván, 
hogy a szoba kopott padlójára lepottyanjanak. Álmodó 
Ormuzd a cseppnyi konyhába indult, hogy valami edényt 
kerítsen, amelyben a vizet felfoghatja, de mire odaért, már 
a konyhában is sűrűn hullottak lefelé a cseppek, sőt az 
egész lakásban mindenfelé. Csőtörés lehet, a fenti lakónál, 
villant át Álmodó Ormuzd agyán, most mitévő legyek? 
Sebtiben magára kapta az agyonmosott, fakó házikabátját, 
lyukas tornacipőjét, azzal a küszöböt óvatosan átlépve a 
folyosóra sietett. Ám itt is végig ázott és csöpögött a re
pedezett, szürke mennyezet. Álmodó Ormuzd az utcára 
rontott. Láss csodát, itt is ugyanaz a látvány fogadta: az 
ormótlan, piszkosszürke fellegek a járókelők fejebúbjáig 
lógatták a lábukat, és egyre csak csöpögött, csordogált 
belőlük a mocskos lé. Látni lehetett, ez nem a felhőkből 
hulló eső: csupán átcsorog rajtuk, mint egy telített, koszos 
mosogatórongyon a megeresztett csap vízsugara. Beázik 
az Égi Plafon...



Ez Numi Tárem lesz, gondolta Álmodó Ormuzd. Mi 
a picsa... Köpködnek a fentiek. Mindig ez van: Arany 
Atyácskánk véletlenül pök egyet, erre talpra szökik Lúd- 
vérc -  hozhatna már a tenger fenekéről egy szalmakötél 
homokot! - , azután meg ez köp egy jókorát, s már ott is 
terem Kalamóna, az ármányos, döngeti a mellét, mindent 
megkavar és kever... Végül Numi Tárem persze elveszti a 
béketűrését és odabasz. Aminek természetesen mi isszuk 
meg a levét...

Bár az is meglehet, hogy ezúttal éppen az én tegnapi 
kirohanásom volt az utolsó csepp a poharában, talán azon 
húzta fel magát az Öreg... No, nem kell azért mindjárt 
annyira megkönyörödni, annyi haszna legalább van az 
egésznek, hogy végre-valahára kidugtam az orrom az 
odúmból! Csak most már jó lesz sietni!...

A szemközti sarkon üzemelő Csudafejű Szarvas presz- 
szóból a Felkelő Nap Házának dallamfoszlányai jutottak 
el Álmodó Ormuzd füléhez. Mivel jó jelnek vélte, ez még 
inkább megnyugtatta hősünket, s egyre vidámabban foly
tatta útját a végtelennek tűnő sugárúton.

Oly régóta koptatom m ár a flasztert egyedül, tavasztól 
őszig, teleken, nyarakon át... olykor úgy tűnik, egyre az 
utat járom már az idők kezdete óta... S egyre csak egye
dül. Aztán végignéztem, ahogy öreg szürkébe fordul ez 
a kékesfehér tarka őskacsatojás, melyről valaha azt gon
doltam, örökkön ujjong majd körkörös magányában... 
s egyúttal magamról is azt hittem: a vándor lélek csakis 
önmaga által, egyes-egyedül érhet célba, s nyerhet igaz 
beavatást... Önmagámon kívül soha nem kerestem sem 
a lelki tanítót, sem a társakat. Ám egyre határozottabban 
érzem: sem én magam, sem ez a szürke betontól fojto



gatott szegény föld a talpam alatt nincs teljesen egyedül 
-  mindez csak illúzió. Mert érzem a társakat... S ahogyan 
az egyén nincsen egyedül -  bár egyedül érzi magát 
csakúgy az emberiség sincs egymaga, keringve a hideg 
és sötét Univerzumban.

Mert ha a többiek nem léteznek, akkor mi a szeretet, mi 
a gyűlölet, amit irántuk érzek? És amit irányukból érzek?... 
Önmagamat szeretném és gyűlölném oda-vissza? (Mert 
az Istent nem merem?) Bizonyos értelemben igen. De ez 
csak részletkérdés, mert nem én vagyok (ego sum), nem 
ők vannak, hanem mi vagyunk.

Meg kell hát lelnem a társakat, fel kell őket kutatnom 
égen és földön, egyúttal hathatós hívást kell intéznem 
hozzájuk, hogy ők is rám találhassanak, ha netán máris 
keresnek -  mert csakis egymást részesíthetjük beavatás
ban, s célhoz is csak együtt érhetünk! Álmodó Ormuzd 
imigyen töprenkedett magában az utcán szaporázva 
lépteit, miközben a lábánál a víz szintje egyre csak emel
kedett, s a cipője orrán lévő lyuknál már be is szivárgott a 
zoknijához. Gondolatainak fonalát az egyik kapualjban 
meghúzódó, hangszerén cincogó koldus szakította meg 
hirtelen, mivel Álmodó Ormuzd közeledtére énekkel is 
csatlakozott hegedűjének szavához:

-  Csendes éjjel megszánnak és lezárják a szememet, 
Harmadnapra felkelek és nem sírok csak nevetek, Hét 
életem hét halálom kezemet kinyújtom, Holdnak szárnyán 
Szélnek hátán libbenek az úton. -  Torzonborz és elnagyolt 
alakjához, rongyos és mocskos külsejéhez képest a hangja 
oly gyönyörűséges volt, mintha az angyalok énekét hall
gatta volna az ember. Amíg a dal tartott, mintha minden 
más hang elhallgatott volna közel s távol: az eső kopogása,



no meg a poliszban szüntelenül uralkodó dübörgés és 
zakatolás is. Mivel a végén csakugyan a kezét nyújtotta, 
Álmodó Ormuzd -  lúdbőrözve és megilletődve -  két 
obulust ejtett a markába, s éppen meg akarta szólítani az 
öreget, amikor két igen vidám és tántorgó részeg lépett ki 
szintén énekelve -  vagy inkább csak gajdolva -  a közelben 
nyíló kocsmaajtón. -  Kevés idő múlva onnét odább m en
tem, egy nagy serpatakba szinte belévesztem -  óbégatták 
röhögve, felhívván m agukra ezáltal a figyelmet, aztán 
lassan tovabotorkáltak.

Álmodó Ormuzd felpillantott a cégérre, melyen ez 
állt: Hősök Mulató Mezeje. Mire visszanézett, az öregnek 
csak hűlt helyét találta. Nyomtalanul eltűnt -  hegedűstől, 
mindenestől.

*  *  *

Mikor a Nap kél fel, a Hold fejveszetten elmenekül, a csil
lagok elalszanak. Három nap alatt hét métert nő a Nídhögg 
folyó szintje, de a Meccset a téren azért megtartják. Hugin 
és Munin élsakkozók a Világ Virágos Bölcsőjéről tartanak 
nyilvános előadást a Palotacsarnokban csütörtök délelőtt 
11.59-től -  jelenti a Tan Tükre.

Odabent a saloonban kongott a fej az ürességtől, a 
mennyezeten átszivárgó, kövér cseppekben aláhulló víz 
visszhangja töltötte be a képlékeny, egyszerre szilárduló 
és lágyuló teret. A pultnál egyetlen vendég kortyolgatta 
korsó sörét, egykedvűen bámulva a szemközti polcokra ki
rakott palackokat. Tonzúraszerűen kopaszodó koponyáján 
tompán megcsillant a krimó belső szürke fénye. Távol ülő, 
delejes tükrű szemgolyói dülledten lógtak a szikrázó illatú 
éterbe. A pultos ábrázatát Álmodó Ormuzd beléptekor



nem láthatta, mivel az a presszógép felé fordulva éppen 
kávét eresztett egy öblös cserépbögrébe.

-  Jöttem inni és írni -  gondolta Álmodó Ormuzd, némi
képp a múltban (haránt és távol) képzelvén el a pillanatot, 
egyúttal telepatikusán üzenve a pincérnek, hogy mire a 
pulthoz ér, a korsó csapolt lehetőleg már ott gyöngyözzön 
előtte. -  Ügy bepillantanék most a Csudafejű Szarvas pin
cérnőjének távol álló, húsos és felfelé bökő két szép mell
bimbója közé. No, rágyújtok inkább -  mily nagy szerencse, 
hogy az utóbbi időben minden kovacsiholót vízhatlanra 
gyártanak mifelénk -, ekkora testi megkötésnek itt és most 
helye nincs! Tubákom, trombocitám, tubám, tündérem és 
tubarozalindám! Egyenáram, váltóáram a szipkámban, tü
csök a zsebemben, cirpelő kis ébresztőórám, szép selymes 
lódingom, dali pár pisztolyom. Nosza, rajta! Itt a helyem, 
nem dísz lóláb, hoppszla, dobjuk le magunkat!

Mélyen a sörébe kortyolt, s csak azután fújta ki fene
ketlen sóhaj kíséretében az előtte beszívott füstöt. Aztán 
pillantott csak fel, s hirtelen megdermedt. A csapos nem 
más volt, mint a néhány héttel azelőtti aprócska, torzon- 
borz figura a felvonóról, az, amelyik az esőcsepphágcsón 
kapaszkodott visszafelé, hogy elhozza, amit még az út 
elején otthon felejtett. A törpe Álmodó Orm uzdra vi
gyorgott:

-  Kicsit előbb jöttem. Egyébként a régi barátaim csak 
Hüvelykpicinynek szólítanak -  nyújtotta bal kezét, míg 
a jobbal felfelé bökött. A plafonon, ott, ahol ormótlan, 
sötétszürke foltot hagyva a meszelésen a legjobban össze
gyűlt az egyre jobban lecsorgó, zavaros víz, egy repedés 
keletkezett, mely gyors iramban tágult egyre szélesebb 
nyílássá. -  Képzeld, milyen lenne egy szőke, hosszú hajú,



tipp-topp rendőrnőt megbaszni a klozetbán, miközben 
megbilincseltetnéd magadat -  gondolta váratlanul Álmodó 
Ormuzd, közben tátott szájjal bámulta, ahogy meghasad 
a felső kárpit. Odafentről egy vastag vaskötélen lassan 
leereszkedett egy ezüstszínű építkezési felvonó. -  Űúúúh, 
a mellékhelyiségben a pincér csaj bizonyára meghallotta 
az előbb, amint azt sóhajtottam a sliccem kigombolása 
közben, hogy „oóhh, Teci!”, aztán pedig csak pisáltam, de 
az a baj, hogy a sok sörtől oly soká, hogy annyi idő alatt 
szinte bármi elképzelhető, Bábel tornya felépíthető... Nu, de 
legalább visszaúton -  micsoda táv a buditól az asztalomig! 
-  rendesen a szemébe néztem a rendőr picsának! Sejjü Hű, 
ennek egyszer rövid, aztán egyszerre csak hosszú a sérója. S 
mennyit beszél... Nem velem. A véle szemben ülő, hallgatag 
fakabáthoz. Várják a lepényüket a drágák... Én mire várok 
vajon. Szűnne már a pokoli fájdalom a bokámban!... Várj!... 
Hozok még egy palacknyi gyógyvizet. Remek!

A padlón hömpölygő, dermesztőén hideg víz elérte 
Álmodó Ormuzd sajgó bokáját, a nadrágszárán pedig lassan 
felszivárgott a herezacskójáig, csiklandozta kegyetlenül, 
valami megoldást kellene találni a problémára.

* * *

Hallod. Azt meséltem már, hogy... Képzeld el, tökrészeg 
vagy, se köpsz, se nyelsz, felállni nem tudsz, mint a kómás 
fasz, megragadlak, hazaviszlek. Fordulok aztán hazafele, 
látom az egyik sarkon, a bokor árnyékában ott ácsorog a 
haver, hótt be van baszva, lépek közelebb, be a fenét, ott áll, 
és az ökle ütésre lendítve, a fejem irányába... ütni akart, de 
nem volt tisztában az életével... meg se ütöttem! Fordulás
ból félrelöktem az öklét, azzal a lendülettel nekicsapódott



a szövetkezeti otthon falának, s ott maradt... A te kutyád 
is rotweiler? Faszikám, az én kutyám a seregből... Az, ha 
egyenruhát látott... Mindegy volt annak, hogy postás vagy 
csendőrezredes... Mesél az arc a szomszédos asztalnál 
paradicsomszószos lepényt zabálva, lüktet a bokám, a 
tulaj nemrég bejött, most meg a rend őreinek asztalához 
telepedett, s a szeme sarkából engem stíröl, ahogy félig a 
padba süllyedve iszok (és írok) vélük átellenben éppen. 
Egye fene, üsse kő, fenn és lenn, keleten, nyugaton, Isten 
ujja a homlokotokon, televésem eme aprócska négyszö
gekkel túldíszített füzetet, a rideg, befejezett gondolatokkal 
üzérkedő leírt szöveg valóban halott. De mi van akkor, 
ha egy hirtelen kanyarral élővé, továbbgondolhatóvá 
varázsoljuk?... Csak nem kell már megint vizelned? Nem 
a fenét... Ám rém kínos vörös szemmel, erősen bicegő 
járással ismét végigvonulni a szőke rendőrnő tekintetének 
horizontján... Bár most épp a lepényét fogyasztja, nagy 
élvezettel... Mit tehetek?... Rágyújtok, rágyújtok... Vagy? 
Elmegyek hugyozni.

Akárhányszor otthagyom az asztalomat, szamárfülek tá
madnak a füzetem sarkán. A sajátjaim? Vagy a cenzúráé?

A szőke rendőrnő (mennyit írok róla... beleolvasott?!...) 
a szalvétájával szürke ajkait érinti, közben itt van az az arc, 
akivel egyszer összefutottam egy partin a székvárosban, itt 
iszik a pultnál. A társaság. Kétfelé szakadt. A csurig átázot- 
takra s a felfüstöltekre, nem tudván eldönteni, milyen zenét 
hallgassanak (jesszusklarinét, ezt a dalt, ami most itt szól, 
tegnap délután otthon előrehallgattam gondolatban!), az 
aprócska nappali két végébe húzódtak, két konnektorhoz, 
két gramofonnal, s párhuzamosan tüzet és vizet, levegőt és 
földet eregettek virtuális kloákáikból. Az est végén hősünk



becipelte áldozatát az egyik oldalt eső, sötét kamrába, a 
magáévá tette, sokadszor is megismerte kívül s belől, majd 
elkapta a csípős húgycsőmarás paranoid érzése, a keleti dé
moncsengőt lefejelve, egy üres üvegekkel teli sörösrekeszt 
felrúgva átosont az alvó félhomályba süllyedt termen, 
sürgős homloklebenyműtétet és forró ülőfürdőt követelve 
a világügyelőtől, összemenstruációzott boxeralsóban, női 
bőrkabátkában, büszkén és vacogva, nem lelvén egyebet 
egy méretes bográcsnál, abba hintett fürdősót és levendu
lát, elfogy innen a szusz, elmegy innen a gyönyörűséges 
rendőrlány, letolván alsóját, a bográcsba préselte termetes 
hátsóját, majd megkönnyebbülten felsóhajtott. Várta, vajon 
mikor és ki nyit rá ebben a helyzetben és állapotban.

A bokám még mindig sajog, a telefon cseng (lecsengett, 
mire leírtam), szólt hozzám az emlegetett szamár a bár
pulttól, rágyújtottam, végigszívom, aztán majd.

* *  *

Rágyújtok, rágyújtok, mesésen lüktetve fáj a bokám, trójai 
dúló, hagyj már! Mit látok?! Nemrég elszívhattam egy ciga
rettát, hiszen lejegyeztem. Az aláereszkedő felvonó szinte 
nappali fénymosollyal mosta végig a kocsma péppé ázott 
belsejét. A platón kuksoló két kőműves mintha maga a Nap 
és a levegő tündére lettek volna tündöklő mivoltukban. 
Hirtelen elképzelhetetlen origójú szélvihar kezdte erő
teljesen hintáztatni az égből alámerülő alkalmatosságot, 
felkavarván a vizeket és a képlékeny padlózatot odalenn. 
Végig és srégan, átellenben éppen. Hét percre rá -  a felgyor
sult Idő szerint -  égi tutaj ereszkedett a minden vizeket és 
földeket széjjelválasztó szentséges pult dokkjához, amelyre 
barátaink ráhuppantak azonmód. Újabb hét perc elteltével



további szereplőt jelzett volna érces zengésével az arany
gong, ám erre -  kiszólítván a konyhából az éppen tésztát 
dagasztó Ajbarsot -  Hüvelykpiciny előugrott a pult mögül, 
„ez én lennék, csak hamarább lejöttem, hogy időben 
nyithassak!” felkiáltással magára kapta a Numi Tárem által 
szabadalmaztatott búvárkacsabőrt, s egy szempillantás alatt 
elmerült a habokban. Egy pofa földet keresett odalent, de 
akárhogy is igyekezett, nem lelte, amit áhított.

-  Nohát, ugyanezt a Lodovérc is megpróbálta annak 
idején, láttam! S ő azonnal elérte a célját, viszont Numi 
Tárem nem vette nagyon szívesen a dolgot, Lúdvércet 
letaszajtotta az égi tutajról iziben...

-  Mmm, kit, kicsoda?... -  böffente Álmodó Ormuzd 
egyetlen szomszédja a pultnál. -  Kiről beszélsz?

-  Hát Lúdvércről. Lodvérc, Lodovérc, Lüdvérc... de 
Ármánynak is nevezik, így már ismerősebben hangzik?

-  Ármány? Hmm... -  ízlelgette a Szomszéd a nevet, köz
ben lassanként ő is kibillent rezignáltságából, mert a jeges 
víz immár a lábuk szárának közepét nyaldosta. Álmodó 
Ormuzd intett Ajbarsnak, kért tőle két üres sörösrekeszt, 
majd miután megkapták, ezekre rögzítették a bárszékei
ket. -  Azt hiszem, valamikor nagyon régen ismertem egy 
hasonló nevezetű személyt...

-  Ha már a neveknél tartunk, és így összesodort bennün
ket a sors: Álmodó Ormuzd vagyok. Téged hogy hívnak?

-  Soha nem értettem, hogyan képes valaki ily botor
módon, hirtelen elárulni a nevét A név szent, Titok...
Nem tudtad?...

S még egy pipa füstje szétterjedt a levegőben. Széth 
erjedt. A nevem? Gondolta Álmodó Ormuzd. Szerelmetes 
Ősöm, Arany Atyácskám. Ő adta a nevet, „mindkettőnk



nek”. Ezt ma már m indenki tudja, nincs itt semmiféle 
Titok: Szerelmetes Ősöm ezer és egy évig imádkozott, 
hogy fia születhessen. Azt ugyan Senki nem tudja, kihez is 
imádkozhatott, hiszen egyedül volt még széles e Világban. 
De ő csak imádkozott, rendületlenül, szélesen, mint aki 
részeg, vagy ébren imádja álmát. Aztán ezer év elmúltával 
elfogta a kétség: kibillen a Világ a Sarkából, ha megszületik 
a Fiam! És ezt követően, még ezer év sajnálkozás után, 
megszülettünk mi az ikertestvéremmel...

Olyanmód szántak bennünket a Világra, m int később 
a lencsezabálót -  a szőröst -  és a ficamodott csípőjű pát
riárkát. Egymás sarkát fogva, egymás után. A tanyasi cse
llóban, amikor megcsapott az a mélák, Máté evangélistával 
úgy tettünk, mint aki tudomást sem vesz róla... De nem! 
A két gyermek, Ormuzd és Ahriman, ahogy sodródtak 
kifelé a csatornán, tündöklő artisták módjára egymásra 
gömbölyödtek, egymás köré tekeredtek, egybeolvadtak 
és szétváltak, egybeolvadtak és szétváltak, megismételték 
mindezt hét ízben, s miután ugyanabban a pillanatban a 
Világra ébredtek, olyan csudára egyformák lettek, hogy 
még a saját édes szüléjük sem volt képes őket egymástól 
megkülönböztetni. Kicsit Ormuzd volt Ahrimanban, kicsit 
Ahriman volt Ormuzdban, de hát ők ketten tulajdonkép
pen egyek voltak, nincs itt miről vitatkozni.

Mert itt bizony, kedves Véreim, két film forog, mondta 
be a konferanszié a klub mikrofonjába lehelve. Zöld a 
kedvem, ugyanakkor sörben ázik a szakállam... S közben 
látom apró, farkincás ondósejtek módjára tovaúszni a fel
hőkkel a gondolataimat... Esteledik a kocsmában.

De a padló csak pörög és pörög Hüvelykpiciny körül, leg
utóbb négy cet segített, hol van a négy cet, mely megállítaná,



hol az ezüstgombos, díszes öv, mellyel körbekeríthetem a 
rakoncátlan égi testet, Testvér?!... -  Kutya igya a véred, állj 
meg, urad parancsolja! -  rikkantotta Elmpi, mire végigdü- 
börgött a kocsma fala, s egyszerre csak hatalmas pelyhek- 
ben hó kezdett hullani az addigra már megszokott vízár 
helyett. Ő erre csukafejest ugrott a szürkésfehér paplanra, 
villámsebesen gyúrt néhány figurát, hóból és sárból, majd 
hatalmasan felkiáltott: -  Arany Atyácskám, baszd meg a 
népedet, itt van! Felső Föld és Alsó Föld... Hüvelykpiciny 
széles káromkodások közepette sebesen felkúszott egy 
rejtett ezüsthágcsón, azzal eltűnt hőseink látószögéből.

Végre az erdőn kívül vagyok, nyögött fel Álmodó Or- 
muzd, ...de még mindig ennek a széjjelbaszott polisznak a 
kellős közepén fuldoklóm. Ez idő tájt a víz már a barátaink 
hónaljáig ért.

-  Mi a fasz történik itt, hogyhogy a teteje felől kezdik építe
ni ezt a kibaszott épületet?! -  rikácsolta nyálat fröcsögtetve 
Álmodó Ormuzd. -  Ez mindennek a teteje!!

-  Ó, uram -  felelt rá mentegetőzve Ajbars -, amint a 
hitregei világkép minékünk előírja: a Hét Régió, a Felső 
Világ számunkra oly módon rétegződik egy-egy tömbház 
megépítésekor, hogy egyik emelettől a másikig három 
napig tartson a hősnek útja, használja bár a lépcsőházat 
avagy a liftet, csókolja meg időközben a Nap, a Hold és a 
Szél édes szülőit... de jegyezd meg jól, Vándor, előbb lesz 
az égi réteg, s csak azután ennek tükörképe, az alsóbb 
emeletek megépítése az ilyenfajta felhőkarcolóknál. Ez a 
hagyomány: ahogyan az építkezésnél, úgy a felújításnál is 
csak ugyanazt a technikát alkalmazzuk, salom!

***



Álmodó Ormuzd a kijárati ajtóra szegezte tekintetét hall
gatag szomszédjával egyetemben, majd egymásra néztek. 
Majd ismét a kijáratra.

* **

(Március 31., hétfő)
Ha megfogod mindkét kezét, és csak szorongatod más
fél-két órán keresztül, a végén már nem is beszélsz, csak 
hagyod a gondolatok kétirányú áramlását... eksztázis, 
Jesszusom... ilyenkor valami átárad és örökre átköltözik 
Őbelé, belőled, a lényegedből, amit visszakapni soha nem 
fogsz többé. Nem is szeretnéd. Ha ez a mély lelki kontaktus 
valamely okból nem jön létre újra és újra, a Hiány helyén 
majd ismét kisarjad egy Rész. És ha mégsem? M enthetet
lenül elpusztulsz, nincs mit tenni.

Ezt a néma Beszédet egyébként már átéltem valamikor 
régen egy barátommal, de a Nővel még soha. Tegnapelőtt 
éjjel megtörtént. Beleborzongok, ha csak eszembe jut. 
Egyfolytában ez jár az eszemben. Jó tudni, hogy ez nem 
már megint a szerelem -  vagy csakis ez nevezhető annak 
valójában - , boldog vagyok. Mert ezúton nem közölhető 
semmi valótlan, semmi felesleges. De amit így mondanak 
el neked, azt soha nem fogod elfelejteni. Soha még, csak 
most élsz!

Pedig a Hiány igazán fájdalmas. így vagy úgy, de be
töltésre vár...

*  *  *

Azt hiszem, holnap felkerekedek, és befejezem végre eme 
háznak építését. Ámen!

* * *



Mivel a krimó padlója valamivel a talajfelszín felett volt, 
csak odakint az utcán vették észre, hogy a vízszint mekkorát 
emelkedett. A hatalmas termetű idegennek combközép- 
tájt, Álmodó Ormuzdnak pedig derékon felül ért a jeges 
áradat. Kettőt sem léptek még, amikor hősünk nagyot 
botlott valami rejtett akadályban, s egy hiányzó aknafedő 
jóvoltából felszippantotta őt az égi csatorna szennyvize!

Ó, Istenem, Istenem, Arany Atyácskám, hány vacogtató 
rémálmom félelme válik itt valóra, az életet adó elem lesz 
belém szivárgó gyilkosom, körém csontosodik az örök 
éjszaka, dermesztő karjával átölel, s érzem: a titán itt a 
tarkóm tövében, nem tudja már megtartani az égboltot 
felettem, öhhhhh... Kérlek, Levegő Tündérke, segíts!...

Hhhhhö... -  LÉLEGEZZ! -  bömbölte az óriás, ahogy 
hajánál fogvást visszarántotta Álmodó Ormuzdot maga 
mellé a járdára, s rázni kezdte, mint valami rongyot. Ez 
boldogan körbetekintett, s miután kiköhögött a tüdejéből 
egy kevés sárgásszürke iszapot, megkönnyebbülten, széle
sen elvigyorodott. Igen józanítólag hatott rá a hidegvizes 
fürdő, majd az üde szél paskolása, s miközben peregtek 
tovább a képek, újra csak azt érezte, hogy felébred, hogy 
elúszik a felhők felé.

***

-  Most már emlékszem -  szólalt meg egy idő után az 
idegen, miközben lassan továbbhaladtak -, mi ketten már 
találkoztunk valamikor régen, azt hiszem, talán barátok 
is voltunk... Mindenesetre erős volt kettőnk között a ka
pocs. Morgó Munin vagyok -  mutatkozott be Álmodó



Ormuzdnak, aki a legjobbkor ragadta meg a feléje nyújtott 
óriási jobbot, mivel most meg majdnem magával sodorta 
egy feléje úszó tehéntetem.

-  S vajon mi lehetett az a kapocs? -  kérdezte kíváncsian, 
miközben nagy nehezen visszanyerte az egyensúlyát.

-  Arra nem igazán tudok visszaemlékezni -  vakarta 
meg az üstökét határozatlanul Morgó Munin. -  Arról 
Hugint kellene megkérdezni inkább...

-  Hm, Hugin... Ő kicsoda?
-  Az sem jut most az eszembe... ami bizonyos, hogy 

valaha a társam volt... s hogy kettőnk közül ő lehetett az 
okosabb...

-  Pedig már ennek az elismerése is mekkora bölcsesség
re vall -  vélte Álmodó Ormuzd. -  Hanem mit gondolsz, 
barátom, most merre tovább?...

-  Ott a sarkon túl m intha történne valami -  hegyezte 
a fülét Morgó Munin, s valóban, zene- és hangfoszlány
ok szűrődtek hőseink felé, emellett pedig úgyszólván 
mindenki, aki az utcákon tartózkodott, abba az irányba 
próbált elevickélni. -  Nézzük hát meg, nosza, mi lehet 
az vajon!

Üdvös viharfellegek a sötétszürke égen, változik a 
kézírásom, naná, váltakozik, mossák a vakolatot lefelé 
szekrétumukkal a piszkosszürke falakról, csépelik vadul 
a Világ Összes Toronyházát -  ugyanakkor az építkezés 
zavartalanul folyik tovább. A szürke overallos munkások, 
fejükön beázó biztonsági sisakjaikkal, ott vannak m inden
ütt, szenvtelen tekintetű hernyók módjára araszolnak lefelé 
a felhőkarcolók oldalán, s csak vakolnak, csak vakolnak... 
Csiga pörög, kanál zörög, az ellopott Nap órájára vár... 
Északra néz a téli pub, felettem egy sirály. Repülve, hősök



tegzein, rabolva kínt ereszt, most síppal tülköl, aki fél... 
Sirály, tüzet rekessz!

-  Gályára, fel!! -  üvölti Álmodó Ormuzd, s azonmód 
megragad egy arra úszó, sarokvasairól letépett, vaskos 
fügefaajtót. -  M atróddzok, árbocra, Móbi Dikk! -  A 
rücskös, szürke pofájú, hártyás lábú monstrum abban a 
pillanatban csapott oda, amikor hőseink épp felkapasz
kodtak az égből küldött alkalmatosságra. -  Most szépen 
kivárjuk az apályt, s bizony m ondom  tenéked, száraz 
lábbal érjük el a partot!

Elgémberedik az ujjam -  mely ugyebár egyedül van! 
ahogy a hajókötelet markolom, toliam színét változtatja, 
a rádió 91.00-ás MHz-én barátokat küld nekem az Isten. 
Vilmaaaaaü... -  ordítok a telefonra, időközben halványan 
feldereng, hogy Irmától várok épp üzenetet, nem pedig 
Vilmát, a telefont akarom megetetni, majd ágyba dugni... 
Húúú... Hol van a bor, mely melegít? Hol van a bor, az új bor, 
mely melegít s a társaságot szereti? Az én társaságomat!

Bomlik a lonc, Katicica a messzi távolban gondolhat rám, 
mert most azonnal felhívom, csak még egy korty, csak még 
egy mozdulat... Mi emlékedből mára megmaradt, Kedves, az 
a minden, az a Világ Köldöke, előre, Illéri, előre, előre!...

Lonc, franc, Katicica sehol, gőzölög a Seol, se Borhozó 
Boglárka, nyírül a nyára, á la abrakadabrája, egyfolytában 
szívnám ezt a büdös bagót, ismételten lesántulva, nem 
tudván elbicegni a kocsmáig, itthon nyitottam egy sön- 
tést, finom veresbor mellett (az apám szőlőfejtése!) vetem 
papírra a történet kvázi befejezését. S az imént eszembe 
ötlött, hogy bár ihletben nincs hiány, mégis eszembe 
jutott(ál), jólesne egy csók a homlokomra. Tudsz nékem 
ez ügyben segíteni?



S volt egy pipp! S mily pompás Dé barátom zöldecskéje! 
S mi a kedvenc füstölőd? Babám?

Óh. Hát. Puszit. Babám. Azt. Neked. Bármikor. De. 
Hogy. Érted. Azt. Hogy. Melyik. A. Kedvenc. Füstölőm?

Hejj, épp akartam írni, nem vicc, fontos és sürgős: épp 
meg akarok gyújtani egy füstölőt, de képtelen vagyok 
választani!

Asszem. Ügy. Hívják: Nagchampa... Hehe. De. Az. 
Is. Lehet. Hogy. Most. Valami. Marhaságot. írtam. Ide... 
Aztán. Ne. Feledd. Elküldeni. Azt. Az. E-mailt. Kíváncsi. 
Vagyok. Mi. Lehet... Röppentek. Még. Egy. Csókot. Fo
gyaszd. Örömmel!

Örvendő Álmodó Ormuzd orrfelől orrát szegzi a hori
zontnak, s fennen kiált: -  Föld még sehol, de gyülekezés 
tizenegy óránál!

A központi téren ott ült a Császár. Hűs habok közt 
nyüzsgött a szájtáti, a bohém. Mindenféle népek oszlo
pokon csüngve bámulták: térnek közepén színpad állott. 
Válla balján lámpásnak állt az ellopott holdkorong. Álmo
dó Ormuzd horgonyt vetett az utca sarkán. -  Mit szólsz 
-  kérdi Munint - , rokon? Nincs víz, mit deszkám át ne 
járna, miénk a tér! -  S hogy felnevet, az nem kérdés, karját 
a felhők felé nyújtja, m int egy serleget!

Odafenn a deszkákon a H. Trism nevezetű anarcho- 
punk formáció lépett fel, a frontember éppen konferált:

Valóságos, hazugság nélkül való, biztos és teljességgel igaz, 
hogy ami lent van, ugyanolyan, mint ami fent van, 
és ami fent van, ugyanolyan, mint ami lent van 
az Egyedülálló Dolog csodájának véghezvitelére.



És amint minden dolog Egyből lett 
az Egyedülálló közvetítésével: úgy minden dolog 
egy dologból születik az alkalmazkodás által.

Szülőatyja a Napy szülőanyja a Hold; 
a Szél hordozta méhében; bölcsője a Föld.
Az egész világ minden tökéletességének atyja ez.
Ereje fogyatkozás nélküli azután is, hogy azt a földbe 
betöltötte.

Válaszd el a földet a tűztök a finomat a durvától, 
gondosan és nagy művészettel.

Felszállt a földről az égbe, és újból aláereszkedik a 
földre, és egyesíti így a felső és alsó szférák erejét.

így juthatsz az egész világ hatalmához.
A sötétség menekülni fog előled.

Ez az erők ereje, mert éppen úgy áthat minden 
finom dolgot, mint a durvát

Amint a Nagyvilág, úgy születik a Kisvilág.
Ebből csodálatos összefüggések válnak lehetségessé, 
amelyeknek kulcsa ez.

Imhotep, az énekes megrázta dús sörényét, kortyolt az 
italából, majd egyenként bemutatta a zenekar tagjait, s a 
végén még hozzátette: -  Amit a nap művéről mondottam, 
elvégeztetett!



És zajlott a téren a bacchanália, és koptak a partok, kifa
kultak a tekintetek, de azonmód megtelt minden újra tar
talommal, nincs megállás, tombol a nép, Ég és Föld nászát 
megünnepelendő mosolyok gyúlnak a hektós cseppekben 
zokogó felhők felé, az ellopott Vőlegény s m inden zsák 
mélyére süllyesztett rokona a porondon újra megjelenik, a 
munkások tovább falaznak sebesen, nincs megállás, nincs 
szundítás, emitt-amott pillanatonként kiburjánzik egy-egy 
újabb emelet -  ott, ahol már a sas is behúzza nyakát, be 
ne verje fejét a mennyezetbe.

Sok-sok-sok pléhvitéz a páholyban, azonnal hív a 
Babám, zene szól, az összes létező hullámhosszon a mell
kasomban dübörög. Egyidőben, tartva a ritmust, ringatva 
a rigm ust. A mennyei m etronóm  m om entán m ásutt 
mennydörög. Bocsánat, bocsánat, rágyújtok, rágyújtok...

* **

Jaj, Lány, azt fogom majd mondani a rádióba: ebben a 
szent pillanatban olyannyira rendbejött a bokám, hogy 
táncolok, mondhatni: bokázok... Babám!...

***

Bocs, Cézár, kifújtam az orromat, az apám eloltotta a 
villanyt, jé, a jányka, kit félelem nélkül szeretek, felhívott, 
néhány pillanatig erőt gyűjtök, induljon a Tánc, az indián
tánc, Testvér, őrzöm a bataljont, őrzöm a laktanyát, őrzöm 
a bakterházat, őrizem a szemedet, nincs senki rajtam kívül, 
ki meglocsolná az aprócska kenderkét, miután leszerelek, 
Rísztó, baszki, engedj vissza, engedj, engedj! Vissza, a Drót 
mögé, hol vagyok, Istenem, hol vagyok? A végére érek, a 
végére érek, eddig kértem haladékot, Jesszus!, mindjárt



vége, a jobboldali kereszt vár rám, vagy a bal vajon?, már 
vagy két órája tervezem, hogy elmegyek szarni.

*  *  *

Nemtudom, nemtudom, nagyonfurcsa, nagyonfurcsa.
A réteken és a tarlókon. Az ágyások között, s az ágyasok 
ágyékán, haránt és átellenben éppen. A kollégiumban 
(a vártán? az őrszobán?) kalló cserebogarak másznak a 
mennyezeten, karcsú lábujjaik hasadékán átcsurog a víz, 
átpereg a vakolat. Farkas üvölt. Egy vérfarkassal zártak 
össze a hétvégén, egy vérfarkassal, aki álló éjjel üvölt, egy
folytában át próbálja harapni a torkodat, álmában horkant, 
hördül és hadonászik. Tessék így pihenni, józanodni!

Amikor a rendes szabadságomról visszaértem a sz.-i 
kaszárnyába, a szabadságomról, melynek szűkösre szabott 
ideje alatt számomra olyan jelentőségteljes dolgok történ
tek meg, mint például a nagyapám halála, vagy a közelebbi 
ismeretség a Kopasz Énekesnővel, szóval visszatértemkor 
az a hír fogadott, hogy a meglévő négy egységes társam 
közül az egyik sofőrként úton van, a másik -  Niski, tudtam, 
persze! -  önkéntesen átment a zűrös délkeleti frontsza
kaszra, a további két anyaszomorító pedig természetesen 
a pritvorban henyél, mivel halálosan betépve felborították 
a rádiós kombit. Hát hogyne, Testvérek, így is gondoltam 
mindjárt, szeretlek Benneteket!... Ki is vállalhatott volna 
ezután éjszakai ügyeleteket? Rajtam kívül?...

** *

Majd kisvártatva persze a rezesek is rendesen rázendí
tettek, a téren széjjeláradt az ováció, Álmodó Ormuzd a 
tutajon az állát leejtette, tele volt a polisz szeretettel, hola,



Hombre, a hétvégén egy olyen, de olyen fekete lánykával 
ismerkedtem meg közelebbről, hogy jajjL. Csak szoron
gattuk egymás kezét vagy másfél-két órán keresztül, de... 
Tágul az én kis szívem is, akár az Univerzum, s egyre több 
és több jány fér el őbenne... Bár ebben a pillanatban nem 
érzek Rajta kívül senki mást idebenn... Avagy: a tüdőként 
táguló Univerzum a halál óramutatója: másodpercre pon
tos. -  Amúgy is ez után sírsz már mióta...

Szép a rút. És rút a Szép! A téren táncolt minden, sza
kadt az eső tovább, kopott a vakolat, DE: épültek tovább 
a falak, örült Álmodó Ormuzd, s örült véle a Mindenségi 
(Töltök egy pohárka bort. O sole mio.) Ne alkoss, ÉGESS!! 
-  üvöltötte Siva; Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupáda csak mosolygott bölcs-őjében. Óh, Nap 
és Hold, kiket folyton ellopnak, az örök két szórakozott 
és álomszuszék égi Test. Most vajon melyik stádiumban 
enyésztek? Rohanjunk kiszabadítani... avagy ragadjunk-e 
itt helyben éltetni Égi Nászotok?...

x-x-x-

Abban a Pillanatban -  amikor: Álmodó Arimán álmában 
megvakarta sajgó bokáját; Máté evangélista mindenbe 
beletörődve a sörébe kortyolt; Ringyó Sztár hazaérve a 
sarokba vágta a retiküljét; Csiga ásított egy hatalmasat; 
Morgó Mjölnirt összevonta halálos szemöldökét; Szépmező 
Szárnya nagy lelke segített; Rúterdő Farka megfente bugy
libicskáját, hamu a hamuhoz, por a porhoz -  minden és 
mindenki Egy hatalmas mosollyá olvadt össze a téren, túl és 
tova, nem volt mire várni, itt volt az Idő: Álmodó Ormuzd 
kacagva megragadta Morgó Munin és a Világ karját és a 
habok közé vetette magát, magával rántva a Mindenséget.



-  Látom az irányt! -  visította, s az egyik kettéhasadt 
felhő felé mutatott. (Élsz? Ébren vagy?

Akkor folytasd!!
Budi musko, jebo te Bog!)
Szemmel felérhetetlen tetejű plexitorony meredezett ott, 

amerre Álmodó Ormuzd az ujjával bökött. A csatornák 
elhallgattak, a Világoszlop Multiplex megnyitotta kapuit. 
Mind a kilencet, bizony.

A torkukon felül ért már a víz, amikor Álmodó Ormuzd 
megragadta a mellette boldogan fuldokló fickó karját, ő 
is a következőét, és a lánc gyorsan kialakult végig. Bűvös 
erőd bontsd ki menten, szárnyalj szélnél sebesebben! A 
drót egyszerre megrándult -  s akkor a lift végre megindult 
felfelé... ***

Mielőtt az ajtó bezáródott volna, odalent az aknában még 
jól látszódott a számos felpuffadt állattetem, melyeknek 
penetráns bűze a felvonó belsejébe is átszivárgón. Álmo
dó Ormuzd imigyen szólott: -  Hát, nagyon úgy tűnik, 
a Világ kilenc kapujából m inékünk éppen a segglyuk 
jutott... de akkor is helyt kell állnunk, át kell jutnunk 
mindenáron!

* **

S akkor a lift végre megindult felfelé. Semmi perc alatt a 
-  gyönyörű és utánozhatatlan! -  felhők fölé ért, nem volt 
már itt hezitálás, nem volt már vitának helye semmi: jutott 
immár fény a többi nyolc szín sugárkévéjéből is -  nem 
csupán a rút szürke maradt - , hogy megvilágítsa a világ 
rámájának aranyos szegeletét.



Amit még jó régen Szépmező Szárnyának ígért oda a 
Hadak Ura, ámde Lodovérc azonmód reácsapta végzetes 
mancsát, azt kiáltván, e kincs bizony soha nem lészen 
Numi Tárem népéé!...

Amit most Álmodó Ormuzd egyszerre megpillantott. 
Ugyanabban a m inutum ban, amikor Rúterdő Farka a 
sziklából kicsorduló, kőből kiolvadó zem-zem vizet... 
ahogyan az megtermékenyíti a teljes horizontot, ahogyan 
végső feleletet ad Égnek és Földnek, úgy legyen!...

** *

S akkor a lift végre megindult felfelé! A kölyök megindult 
a parton. Nem, ő nem kért abból a kompromisszumból, 
amit az anyja akart ráerőltetni, hogy a palackból igyon 
vizet, nem! Ő a Tengerből akart inni, a Napból, az Istenből. 
Elindult, s csak ment, mendegélt... Észak felé, Helsingör 
felé, ó, a Szabadság felé...

Ó, a Tenger! Álmodó Ormuzd a végtelen víztükörre 
szegezte tekintetét, ahogy egyre sebesebben száguldott 
vélük felfelé a lift, s hőseink szeme előtt a Harmónia ősi 
óceánja elterült. Álmodó Ormuzd megpillantotta a nyu
godt tengert, ahogy belőle a pára a felhők közé emelkedik, 
ott lecsapódik, és -  haránt és átellenben -  a forrás felé 
visszaáramlik. A legközelebb eső szigeten pedig hívogatón 
mered felénk a bófa, mely alatt majd egyszer talán végre 
békén megpihenhetek. Balról a harmadik öbölben ott 
fürdőzik fesztelenül az Uroborosz kígyó, levetvén ruháit, 
a lány a telefonból, a szívemből, a telkemből, semmi mást 
nem akar az Ég adta világon, a Földfeletti alatt, s azon 
is túl, mint hogy megértsem szavát, mely oly egyszerű: 
kérlek, légy most ebben a pillanatban mellettem, ne beszélj



félre, ne görbítsd a teret, csak nézd velem a kígyót, ahogy 
görbül, ahogy elnyújtózik, majd visszatekeredik, ahogy 
nagy nyugodtan ásít és a korallszirtre süllyed.

***

Aprócska erecske, piciny vénácska... bújunk, bújunk, 
piciny zöld ágak vagyunk, zuhanunk felfelé, s persze visz- 
szafelé, ó, dél felé, a nap felé, a szabadság felé.

Dél? Dél? Ahol a testvéreink folyton azt kérdezik, miért 
taszajtod odébb azt a kavicsot, amikor azt az Isten oda 
szánta, ahol éppen volt? Ahol egy dingó lép oda hozzám 
nyálcsorgatva, hogy hajlandó vagyok-e őt követni önszán
tamból, vagy hívja ki a rendőrséget? Hát akkor: röppen
jünk! Zúg felfelé a lift. A légörvények elsodorják előlem 
a horizontot. Napkirály hajfonata, Holdkirály mosolya 
és Éjfél pillantása az utolsó tekintet, mely ezen az úton a 
szemembe vág. Felkészültem. Elalszok. Felébredek.

A Világ ugyanaz. A Látvány örök.
Elvérzik az utolsó látomás.

Fel!

Fel.

Majd.

Még.

Jövök.

Majd.



(Na. Fejezd már be! Barom.)

***

Befejezem én, testvérem, befejezem hamarosan. Csak itt 
van még ez a néhány üres oldal, ez a bepázsitosítandó 
telekrész, ez a horror vacui...

Gyík mosolya a kapunál.

** *

(Április 8., kedd)
Ahogy az őszi napnak alkonyulatánál megállsz a rengeteg 
szélén, imigyen szólasz fennhangon: -  Nincs több cso
dám, saját erőm maradt csupán, s az oly csekély... Nincs 
nekem többé varázsom, művészetem: kétségbeesve pusz
tulok el, ha nem buzog fohászotok, s nem bírja rá a szent 
eget, hogy oldozzon föl engemet... -  S akkor kétfelé nyílik 
előtted az erdő sűrű bozótja, egy hosszú percre minden 
elcsöndesül, majd felhangzik a szózat: -  Csak kérned kell, 
s megadatik.

És a felhők sűrű szürke ormai is kétfelé meghasadnak, s 
feletted ott ragyog az égi tünemény, jobb kezében hét csil
lagot tart, és arca olyan, mint a nap, mikor teljes erejében 
fénylik. Egy asszony, aki a napba öltözött, és a hold van a 
lába alatt, és fején tizenkét csillagból való korona.

Azt meséltem már, hogy amikor a dédanyámat temet
ték, az ősz vége felé jártunk, s szintén erősen összegyűltek 
a fellegek a fejünk felett? Patyolat gyermeki lelkem szerette 
volna lecsókolni a Világ könnyeit az égről... Ráksejtkolónia 
-  fent és lent. Mivel ő a legerősebb, azt képzeli magáról,



hogy egyszersmind ő a legmagasabb rendű is mindenek 
között. Mekkora lehet a meglepetése, amikor a végén a 
teljes szervezet elpusztul -  s vele együtt ő maga is. Ráadásul 
ő véglegesen...

Jómagam nem  sírtam. H árom -négy éves lehettem  
mindössze, engem inkább még bosszantott is ez a picso- 
gós hozzáállás! Aztán egyszerre csak -  láss csodát! -  ott, 
ahol a Földet meghasították, hogy a fehér fügefakoporsót 
beléeresszék, az a hely felett egy tenyérnyi részen az Ég is 
meghasadt, s a résen keresztül egyidőben ragyogott le ránk 
a Nap és a Hold fényes orcája. A többit már tudjátok...

Amikor egészen aprócska kölyköcske voltam még, sar
kig tárt szemmel aludtam, mint a vadnyúl, így bámultam 
álmaim képsorait. Ilyen gyönyörűt tán akkoriban láttam 
utoljára, mint ez a távoli mezők szépséges leánykája, kit 
az Utamba vezérelt a Sors, hogy legyen érte áldott mind- 
örökkön örökké!

Édes húgocskám, Szulamit! Sáron rózsája, mezők li
lioma... Atyaisten, de szép vagy!... Ha csak rád tekintek, 
tudom, hogy ez a Tavasz nem káprázat, csupán lesütötte 
szemét, mivel a te orcádnak ragyogását egyfolytában bá
mulni hosszú időn keresztül büntetés nélkül nem lehet... 
(Én mégis reád függesztem sóvár tekintetemet, legyen 
az ár, mit ezért fizetek, akár az örök vakság holnaptól!) 
Ha a tenyered tenyerembe csúsztatod, mindjárt érzem, 
elközelg a Beltane hamarost, aztán majd a Litha is, meg a 
Lughnasadh, majd újra csak a Mabon... Hirtelen m inden
ben biztos vagyok, minden olyan magától értetődő, mint 
a szélesmellű Gaia arcában tükröződő Uránosz bölcs és 
nyugodt mosolya a kristálytiszta tavaszi égbolton.



Szulamit, szerelmesem! Tüzet kéne tán ugranunk 
Szent Ivánnak éjjelén, hogy lássuk, mindez álom-é avagy 
a valóság. De a Csodák Kapujában, a Földfeletti alatt én 
bizony újra csak azt érzem, hogy felébredünk, hogy együtt 
elúszunk a felhők felé.

***

-  Ébredj és ébressz! -  rikácsolta nyálát fröcsögtetve 
Álmodó Ormuzd. -  Puhítsd meg a hamis egódat, nagy 
átváltozás vár rád, hejj!!

Ekkor egy arany füstölő koppan a padlón, mire a lift 
vadul megremeg, aztán még sebesebben kezd zuhanni 
felfelé. Hangnál is sebesebben, fénynél is sebesebben, 
gondolatnál is sebesebben. Álmodó O rm uzd utolsó 
pillantásával még elkapja, ahogy a szemközti toronyház 
oldalán egy óriás neonreklám a YHVG -  YHVH betűket 
váltakozva felvillantja, azután elmarad alattuk ez is, minden 
körbefordul és eltűnik önmagában.

***

Amikor az Álmodó kinyitotta a szemét, a köréje gyűlt nagy 
néma arcok döbbenten meredtek rá a magasból. A szájak 
mind nagy kerek O-t formáztak az eléjük kötött vászonken
dők mögött. Mindenki egészen másra számított: az Álmodó 
először még csak mosolygott, gügyögött valamit, majd fel
nevetett, és csak kacagott, kacagott... Megállíthatatlanul.

Lapom, tükröm, mondd meg nékem: vannak történetek, 
amelyek abbamaradhatnak? Mert én ezt nem tudhatom. 
Az óramutató körbejár, peregnek a képek... Különben is: 
lehet, hogy ez a történet csak most kezdődik el.
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