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Egy holdleány emlékének

Szóval: jössz-mégy? Jól teszed! Nagyszerű sorsot választot
tál, sólyom! így is kell: járj-kelj, nézz szét a világban, és ha ele
get láttál, feküdj le és halj meg - ennyi az egész!"

Gorkij: Makar Csudra 
(Makai Imre fordítása)





ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁS ELÉ

A Drót a másodszülöttem - regényként ő lett az első fiú. A ki
adás pillanatában nagykorúvá válván szeretettel elengedtem, 
útjára bocsátottam, ugyanúgy, mint a többieket is. Úgy tűnik, 
valamiért ő a legéletrevalóbb, igencsak mozgalmas az utóéle
te. Részleteiben német nyelvre fordítódott már nagyon korán, 
most szerbre talán teljességében is, született belőle filmes forga
tókönyv, illetve színházi szöveg, a Zentai Énekelt Versek Fesz
tiválján 2013-ban a Júlia Furgonja zenekar egy szongot is elő
adott belőle. Most, tizenhárom évvel az első kiadás és tizenöttel 
a megírása után, engem is közvetlenül megszólított.

Indokolt volt-e átdolgozni a második kiadást? Úgy vélem, 
igen. Az akkori életmódomból adódóan - lásd a történetet ma
gát - maradt néhány kuszaság a szövegben, amiket minden
képp indokolt volt kifésülni, világosabbá tenni ezáltal a szála
kat. Nüánszaiban csiszolgattam is még itt-ott rajta, tompítván 
nyerseségét, szálkásságát. A harmadik - és talán a legfon
tosabb - ok pedig, hogy emlékeztem rá, a kiadás előtt végül 
- többnyire a szerkesztőm tanácsára - elég sok részt kihúztam 
az eredeti kéziratból, amelyekből most jó néhányat visszamen
tettem. Szürreális, sokszor egyenesen pszichedelikus „álombe
tétek", különösen vad kábítószeres hallucinációk és révülések, 
egy homoszexuális kaland, és elsősorban az ajánlásban meg
szólított holdleányhoz, a könyv Szilviájához intézett sötéten 
lírai sorok ezek. Talán attól féltünk akkor a szerkesztőmmel, 
nehogy végül szerelmes regény legyen a Drótból. Garantálom, 
nem lett! (Vagy ha mégis, akkor a bizarrabbik fajtából való.)

Szögi Csaba

7





I. FEJEZET

A céleszköz M 70-AB2-es. Száma 174265. Számom 5. Masz
kom száma 91-49-1235. Az alsóneműm száma 12. A csapdám 
száma ugyanaz.

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

gyek vizelni anélkül, hogy meg ne kérdezném. Nem firkálok a 
frissen meszelt falra. Nem szarok a guggolda mellé. Egyszerre 
lépek. Csodákra vagyok képes.

Gyorsan eszek. Folyik közben a taknyom. Hagyom. Persze. 
A levesem forró. A tenyerem száraz. A körmöm piszkos.

Kirepedt a szám. A tenyerem szétreped. A ruhám mocskos. 
Bűzlik az ánuszom. A felső gombom begombolva. Nem ásítok 
a sorban.

Hívnak. Megyek. Sosem tudom, hova, sosem tudom, med
dig, sosem tudom, miért. Az elkövetkező pillanat titok.

Ha a nevemet hallom, azt kiáltom, ÉN.

Furcsa. Itt mutatja legcsodálatosabb arcait az ég. Soha még 
ennyi gyönyörű színt és formát, mint amit ezek a felhők itt pro
dukálnak. Igaz ugyan, hogy baljóslatúak, ám ugyanakkor le- 
nyűgözőek is egyben.

Az egyetlen szépség mifelénk, azt hiszem.

Bízzam-é leveleimet az őszi szélre.
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Hé. Ne gondolj most az evésre.
Éhes vagyok. Ma egész nap éhes voltam. A péniszemet ti

tokban megmostam a csapnál, mert már fájt. Két hete nem fü
rödtünk.

Tegnap és tegnapelőtt a konyhára osztottak be. Bűzlesz 
a mosléktól és a verejtéktől. Átláthatatlan gőz vesz körül. Vi
szont zabálhatsz, és végre tiszta lesz a bőr a kezeden. Nem utol
só szempont.

Ez az aprócska ember itt a fejemben időről időre elképze
li, hogy létezem. Csak figyelek, hogy mikor hallgattassam el. 
Leültek a szemétdombon a téglafal és a teherautó takarásában. 
A vörös előkapta a cuccot, és gyakorlott mozdulatokkal meg
gyúrta a jointot. Már rendesen be volt állva, így mikor letépte a 
felesleges papírt, a cannabis egy része kiszóródott. Nem szed
ték össze. Két-két slukk, ennyi volt az összes. Előtte kiürítették 
a maradékot a platóra, és a babgulyás egy része a fekete fic
kó nadrágjára ömlött. Mindegy. Úgyis elég mocskosak voltak 
mindketten.

Ezután következett az álom, a szakács szidalmai, a veze
tőség szigora, a vaklárma a zuhannyal kapcsolatban. Álmod
lak. Elvesztem a pillantásodban. Nehéz itt írni, mindenki or
dít. Vessz el a pillantásomban. Görcsölnek az ujjaim. Ezúttal 
kegyetlenül elkaptak. Az énemet nem adom.

ködöm beteljesedett híven 
lezárom szemed nem 
hívlak lassan elsétálok 
sírhantjaink felett 
megnyugszunk a horizonton 
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fokozatosan elhal a 
felelet eddig volt és 
nem tudom miként esem 
apránként darabjaira 
az énnek míg dalomból 
is kihal lassacskán az ének a 
a síromon ott van a te 
neved is látom amint 
elcsitul az álom s nem 
szánom mit bánom én 
időm szűk voltát naponta 
élem szürke testem holtát 
szerelmeim színtiszta 
szenvedése a szívnek szánalmas 
szorongásában 
elalszom lassan 
csukd be az ajtót mögöttem 
én már odaát vagyok 
és várlak

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

Nem válaszolok.
Még nem tudom, valahogy csak ez a szó kívánkozik ki be

lőlem, meg persze a tiltott szavak halmaza, elszorítják a nyel
vem, nem, ez így igazán nem mehet tovább, váltanunk kell.

Válaszolok.
Mondd, mit érlel annak a sorsa, hahh. Kikívánkozott, üsse 

kő. A ménkő. Hovatovább oda jutunk, spontán írok, majdcsak 
kikerekedik valami, ugye. Majd eladjuk a pszichiátriai intézet 
gyakorlati kutatómunkát végző hallgatóinak. Elrágódhatnak 
rajtunk egy darabig. Sőtmitöbbegyben. Ugyeugye. Felkiáltóje- 
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leketmegkérdőjeleketsőthármaspontokatiskéneírniaregényem- 
benemcsakvesszőketéspontokatugye. Ó, mily jó e szó, átlátszó 
és hanghordozó, mint egy biztató altató, mely hizlaló, egyszers
mind szórakoztató. Ó, lóolló, ritka, mint a holló, kívánok vala
mit, e csillag, mely hulló, lehullott, el nem mondom, mit kíván
tam, huss, ködökbe, füstbe szét. N-nem da-da-da-da-dadogok. 
Láttatok. Csak úgy eszem, ha hánytatok. Nem vicc. Átok, lát
nok, tátok, szátok, rátok, fátok, mákok, zsákok, szákok, átlátok 
a füstökön, á-t látok az arcodon.

Furcsa válasz leveledre, valóban. De mit várhatsz eme meg
fáradod, konok robot éneimtől, ha megül itt a csend, s kedvem 
szottyan űzni el.

A tiltott szavak kikívánkoznak. Zárójelbe velük. (Szerel
medért mindenemet, szerelmemért béke veled, nem látom 
az arcokat, arcod lássa harcomat a szerelemért, a szerelemért, 
a szerelemért, a szerelemért. Igen. Úgy is mint spontán és mint 
átgondolt harccal megküzdenék én mindenképpen. A szerelme
dért. Hiányzó láncszemek a rések énjeim között, és most keres
nem kell a megfelelőt neked. Bocsáss meg, ha lassú a harc, de a 
navigátorom éppen rabigáját nyögi.) A tiltott szavakat a záróje
lek közé zavartam vissza. Adj egy cigit, aztán beszélgethetünk.

Na, ezt a dohányzást is csaknem félbeszakították, néha tele 
van a zsebem fél, negyed, háromnegyed bűzrudakkal, csikkek
kel, meg minden szarral. A zoknim ordináré bűzlik, a szekré
nyem még mindig rendezetlen. Állítólag.

Nem mondok én semmit, testvér, csak tűnődöm. írsz. Nem. 
Csak tűnődöm. Az élet, ugye, megy tovább, a bab fő a fazék
ban, a chilis bab, ugye, meg ugye a lidérckék színben játszó fe
hér macskának is legalább kilenc élete van, nekem is maradt 
úgy kettő. Ajándékba. Ma megkaptam a leveled. Nem válaszo
lok. Még.

Most hívnak. Megyek. Nem tudom, hová, nem tudom, mi
kor, nem tudom, miért. Sosem tudom.

Megyek.
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(Szeptember 26., szerda)
Minden gondolat, apró ember, felhőim, váltás
Minden gondolattal képes vagy megbarátkozni. Mindegyikkel. 
Beleértve a halált, a bukást és a szerelmet is.

Grünwalsky előlépett a sloziból, és biccentett. Jól átgondol
ta aznapi teendőit, miközben levakarta a szőrt az arcáról. Vi- 
zelés közben a WC-be köpött, és napirendre tért afölött, hogy 
pattanás nő a füle mögött, egyszersmind eldöntötte, hogy nem 
a kínaiban fog ma este vacsorázni, hanem összedob egy olcsó 
hazait. Ugyanekkor a Fülöp-szigeteken a tornádó leviszi a sarki 
diszkont tetejét, halálra zúz egy kóbor macskát, három verebet, 
negyvenhárom ormányosbogarat és egy kislányt, aki eltévedt a 
kínai étteremből hazamenet. Japánban egy kisiskolásnak patta
nás kezd nőni a füle mögött.

Azóta Grünwalsky eljutott a fürdőszoba ajtajától az erké
lyig. Most kinéz az ablakon, vakarózik, ásít. Azután szétnéz. 
A távolba bámul. A tekintete elborul, és arra gondol, hogy.

Hol késnek a felhőim. Tudod, erre mifelénk valószínűleg 
az egyetlen szépség, ami létezik. Ezek a felhők. Soha sehol nem 
láttam ennyi gyönyörűséges színt és formát. Végigvonulnak 
az égen teljes pompájukban. Általában baljóslatnak ugyan, ám 
ugyanakkor lenyűgözőek is egyben. Egyedüli vigaszai létem
nek. Visszhangjuk örök. Mindig csak erre

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

Valamikor kora délután utoléri a szükség, ezért betér egy 
nyilvános WC-be. Miután lehúzta maga után, kilép, és a kö
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vetkezőket mondja, teljesen meglepve az ott tartózkodó három 
színes bőrű fiatalembert.

- Nincs jobb dolog a világon egy jó kakálásnál.

Váltás még lesz, úgy bizony.
Zavaros, mi.

A fáradtság az a bizonyos érzés, mely legyőzhetetlenné tesz 
mindenféle testi-lelki kimerültséggel szemben. így, mocskosán 
érzem magam elhivatottnak, hogy megváltsam neked a világot. 
Ismersz. Ugye sosem hitted volna, hogy a következő szó csak
is meglepetésszerűen kerül elém, mint egy lehetetlen folyamat, 
mely elképzelhetetlenül zavarossá teheti szavaim áradatát.

Hrabal meglehetősen őrült lehetett, amikor a regényeit írta. 
Főképp a Táncórákra gondolok. Hogy egyetlen pont létezik a 
mű végén, nem merem olvasni, félelmetes, elképzelhetetlenül.

Tompán érzem önmagam. A versem, amiről beszéltél, ha meg
fogom a kezed, ne mondj semmit, tégy úgy, mintha élnék, csak 
játszd el, hogy boldog vagyok, a holnap is attól sötét, hogy szentté 
tettük a tegnapot, majd hamarosan visszatérek, és folytatjuk.

(Szeptember 27., csütörtök)
Hűvösre fordult, fecskék, a te házad
Hűvösre fordult. Most jöhet valami váltás. De nem biztos. 

Semmi sem biztos. Soha semmi sem biztos. Soha, bizony.
Ma elmentek a fecskék. Az utolsó visszanézett, rám mo

solygott, intett, majd sietve távozott a többiek után. Biztató. 
Mégis magányos maradtam.

14



Jellemző rám a spontán alliteráció, de ez egy régi vers ma
radéka volt. Másnapok méltó mondatai mesélik múltam meg
ható magányát. Mondjam még. Miért mosolyogsz, mondd. 
Megéri. Mesélj. Megkaptam mankóimat. Mehetnék máshová. 
Maradok.

Ma délután a te házad előtt szállítottak bennünket, össze
zsúfolva egy teherautó rakterében, mint a marhákat. Az irántad 
érzett szerelmem egy hozzám hasonlatosan bűzlő fickó hóna 
alatt és egy hozzánk hasonlatosan bűzlő fickó válla fölött bon
takozott ki. A szívem emiatt egy hónalj és egy váll között do
bogott hevesen, könnyeimet egy idegen térd és a saját combom 
tartották vissza. Nem suttoghattam, szeretlek, mert fogaim 
közé egy további fickó sarka szorult elbénítva nyelvemet. Csak 
szűkölhettem, és azt szűköltem, a szerelmedért halok meg, és 
nem azért, mert itt a Halálnak szántak bennünket. Szűköltem, 
és a szívem immár egy lapocka és egy ágyék között dobogott, 
és képtelen volt kiugrani helyéből. Csak szánalmasan vergő
dött, és megrepedt az alatt a fél másodperc alatt, míg a sarok 
mögött felsejlett a kaputok.

A fecskék ma elmentek mind. A legutolsó még visszané
zett, rám mosolygott és intett, azután sietve távozott ő is a töb
biek után. Biztató. Mégis szomorú.

És úgy hírlik, megyek én is egy ideig. Északra megyek. Ta
vasszal egy kicsit később fogom meglátni az első fecskét, mint 
azok, akik maradnak.

Minden madár sorsa ugyanaz. Elkopik a csontjuk a sok köl
tözködés miatt. A szívük viszont hatalmasra nő a végtelen sze
retettől, amit a horizont iránt éreznek.

Tudod jól, mit jelent nekem a fészek, melyet a te tollad me
legített. De a végtelen látványa sosem hagyott nyugvást szá
momra, és bár a szárnyam fáradt és béna, a szemem még ép.
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Nem nyughatom, és sírom veled, hogy nagyon fáj, ahogy sza
kadok ketté, sőt még többfelé és

fáradt vagyok az árnyékodra 
roskadok és
egyetlen társam a 
hűlő emlék ahogy 
odafújt emlékeid 
mellé az
idő
tűnődő kézfejeink 
az ujjak érintését
vágyják
sorvadó kínlódásában 
a tehetetlenségnek
nincs már szép szavaknak 
szárnyain lengő 
verselés
a költő halott
és csak sóhajtani tudok 
mondataim vakok 
süketek is
talán míg emlékeink 
falán lassan
elkopik a múlt 
új falak épülnek 
kedves és
amit magam köré 
építettem onnan 
hiányoznak az ablakok 
csak tapogatni tudok 
vakon és
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bénán nem látlak 
csak tapogatok körben a 
sötétben és azt 
suttogom

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

My third eye's open.

(Szeptember 28., péntek)
Az épület
Az épület, melyet kiválasztottam magamnak, egy temp

lom. Melyet ismerek. Innen látom a tornyát, és ez elrepít a szö
gesdróton túl, tehát az ő segítségével utazom.

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

Minden késik. Idegeink pattanásig feszülnek.

KZ, fecskék és szúnyogok, a SÖR, no meg a felhők és a repülők
Ennek a KZ-nek is megvannak a maga mókái. Igaz, gázt itt 

nem kapsz, de az idegeidet rendesen próbára teszik. Gázt itt 
nem kapsz a zuhanyból, de vizet sem nagyon. Előfordul, hogy 
kiterelnek a fülkék elé, állsz a napon egy-másfél órát, aztán 
visszaterelnek, és megvolt az illúziód, hogy két hét után végre 
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tisztálkodhatsz. Marad az öntisztulás és a tiszta lélek megőrzé
sének reménye. Hosszan ezt nem ecsetelem.

A fecskék elmentek mind. Az utolsó még visszanézett, rám 
mosolygott és intett, azután igyekezett ő is a többiek után. És 
mivel a fecskék elmentek mind, este a szúnyogok bátran előjöt
tek. Azóta egyfolytában kínoznak bennünket még ők is. Felhők
ben rajzanak, kegyelemre vajmi kevés a remény, elhihetitek.

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

Vicces himnuszocska a sörhöz

habzó de nem habozó 
sóhajtom hogy óhajtom 
belül sóhaj kívül bánat 
tudom jól hogy nincs bocsánat 
de túl vagyunk a divaton 
meghalok h' nem ihatom

Ma este eszembe jutottak a felhőim. Ugyancsak régen láttam 
őket. Csak várom és várom az egyedüli vándorokat, melyekkel 
itt találkozhatok, most, hogy a fecskéim már elmentek mind.

És ahogy ma este felnéztem az égre, hosszan húzódó, ke
cses rózsaszín felhőket pillantottam meg a horizonton kígyózni. 
Mosollyal az arcomon épp készültem üdvözölni őket, amikor 
észrevettem a lassan mozgó, apró, fekete pontokat távolodni. 
Akiket üdvözölni akartam, nem felhők voltak, csupán repülő
gépek hagyták ott mérgüket.

vozi me 
pomozi me 
vodi me 
pogodi me

18



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

Menjünk, nosza, majd szakszerűen glédába állítom a gon
dolataimat.

Ja, jut eszembe, ma onanizáltam. Lassan minden összejön. 
Ebéd után a budiban. Előtte láttam valami vén ribancot, megle
hetősen nagy, kissé lógó mellekkel. Az ejakuláció gyorsan jött, 
az eredmény tetemes. Ebben a hónapban ez volt az első szexuá
lis élményem, nem számítva azt az egy-két álmot, melyekből az 
egyik nem volt hetero. Hja, itt nincsenek nők, általában csak a 
dróton keresztül láthatunk néhányat, kerékpáron vagy autóban 
elsuhanni. A sperma a WC falára spriccelt, de azóta lemosták 
valószínűleg. Az erekció az ejakulációt követően azonnal meg
szűnt. Az aktus nem okozott maradandó élményt. Olyan volt, 
akár egy fogmosás. Felejthető.

Bizony, hárman vannak.
Egyikükkel sincs hagyományos értelemben vett szexuális 

kapcsolatom. A búcsú pillanatában az egyik mosolygott, a má
sik zavarodottan és kissé becsípve nézett rám gyönyörű sze
mével, a harmadik pedig szanaszét harapott és karmolt, majd 
édesen belém bújt, és újra megemlítette, hogy majd a feleségem 
lesz. Szerelmes vagyok. Nagyon.
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Érdekes, hogy míg a saját elmém darabjaira hullik szét, ad
dig hármukat lassan egy egová rakom össze. Hogy egyszerűen 
csak RÁ gondolhassak. Gyakran, nagyon gyakran.

A fájdalom jön és múlik, jön és múlik, szétmorzsol lassan, 
elvisz a fenébe. Ezért hálás lehetek neki akár.

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

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

kendert, és ma kivertem. Az élet apró örömei. Meg örülök, ha ül
hetek öt-tíz percet napközben, meg örülök, ha van egy szabad 
órám vacsora és lefekvés között, hogy írhassak. Örülök, ha szép 
felhőket látok. Örülök, ha söprögetek, és nem kell földet hány
nom. Örülök, ha hallok valamit a kintiekről, vagy ha levelet kapok 
olykor-olykor. Örülök, ha nevetni látok itt valakit, de ennek nem 
mindig. Örülök, ha alhatok. Ilyenek. Egyébként jól érzem magam.

Olyan furcsa ez a hasadás. Úgy érzem, mintha valaki el
kezdte volna ezt a mondatot, és én fejezném be. Tegnapelőtt 
valahogy valami hetilaphoz jutottam. Most az esti munkáig ol
vasni fogok, és ennek is örülök.

Egy névjegykártyát puszilgatok már hetek óta.

(Október 2., kedd, 22:27)
Tabula rasa. A zombit kikapcsolták. Nem, erről most nem 

beszélek. Majd. Most nincs tovább. Kész, passz.
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A leendő főszereplőm itt alszik a mellettem lévő ágyban, 
és türelmetlenül várja, hogy végre a könyvembe kerüljön. De 
a könyv, melyet írok, nem a főszereplőről szól, hanem rólam. 
Sajnálom.

Majd valamikor. Hamarosan. Majd.
(Annyit elárulok, hogy szerinte Frenki néven kellene szere

pelnie. De nem ez a valódi neve. Majd meglátjuk. Talán.)

Hold, álmok, köd
Talán a telihold hat rám ilyen visszásán, de teljes az űr az 

agyamban napok óta. Meg kéne tán várni, hogy kipihenjem 
magam egy cseppet.

Egyébként fennkölt és lenyűgöző ez az októberi hold, a leg
szebb talán, amit valaha láttam. Furcsa, hogy itt mutatja leg
szebb arcait az ég. Soha még ily sok gyönyörű színt és formát 
nem láttam. Általában baljóslatú, ugyanakkor költői, igazán le
nyűgöző. Az egyetlen szépség, az egyetlen vigasz mifelénk, azt 
hiszem. Soha el nem felejtem.

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

még mindig felém fordította orcáját, és huncutul rám kacsintott 
- mint egy zsarnokbőrbe bújt csintalan királyfi -, majd a reggeli 
harmat felett elhúzta ködből és bíborból szőtt fátylait. Rám sza
kadt az ég. Az a gyönyörű.

(Október 4., csütörtök, 0:26) 
Psszt. Most nem szabad írni.
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(Október 4., csütörtök, 0:28)
Legszívesebben megennék egy almát. Éhes is vagyok, 

szomjas is vagyok, és a szám bűzlik a vacsorára fogyasztott 
hagymától.

Itt a társaim közül senki sem beszél magyarul. Mondtam 
nekik, hogy róluk is írni fogok. Eldöntöttem, hogy ha majd 
kérdezik, miket írtam róluk, mesélni fogok mindenfélét. Nem 
rosszindulatból, csupán a mulatság kedvéért. Játssz, hogy ne 
tűnj halottnak.

miféle vers
vetkezz élvezz semmisülj 
gyorsan vadul mindenestül 
de
vágynám azért vállad 
érintését
mellkasomon minden 
szürke hajnalokon 
párnámon hajszálak 
írják neved 
megnyugvásképp 
minden napok 
enyhítő írjául 
alá 

talán már nem is 
az én versem 
új ember vakogja 
bánatát a 
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gyűlölt üres 
éjszakába
mellettem az őr
szuszog
álmában feje meg
megbillen
nyitva felejtett csapok
a föld könnyei 
e késő órán
halál ha virrad 
menekülnél-é mondd 
vagy előbb elzárnád 
a csapot

néha eszembe jutsz 
gondolataimba robbansz 
mint azon az estén
az utolsón
képed úgy harapja agyam 
mint te akkor karom
vállam nyakam lelkem 
öleléseddel
s szinte maga köré csavar 
a kín

mire várunk még 
papírom fogy könnyeim 
lassan kiszikkadnak 
majd kérges testtel 
öleljelek
száraz szerelmet lehelve 
tikkadt ajkaidra
az enyészet menyasszonya 
lennél
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vagy az enyém
vagy az enyém és
én vagyok az enyészet
maga
akkor bomoljunk el most 
mire várunk még

kedvesem
ne olvass e sorok között 
szemrehányást
semmiképp
önnön félelmeim legnagyobbikát 
vetem papírra épp
melyet másként megnevezni
nem tudok
nem tudok
semmit sem tudok csak
hogy így elemészt a jaj

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

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

s azóta oly megnyugtató 
tudni azt hogy
vagy

Hoppiá. Az utazásból vissza, a versből át a prózába, titok
ban szellentek, valaki hányni próbál a WC-n. Undorító zajok 
e kora hajnali órán. A betyárromantikának is vannak hatá
rai. Huhh, de felfrissültem. A Nőnek már a gondolata is fel
tölt energiával. Ez pedig egy vers volt a háromból az egyikhez, 
ki erősen tart az Egy felé. De most inkább gyújtsunk rá. Aztán 
majd lesz valahogy.

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

Denevérek és baglyok serege érkezett a fecskék helyére a 
minap. A bőrök és tollak surranása reménnyel tölt el e késő 
órán mindenképp. Egy vagyok közülük. Ezen már nem változ
tathat semmi sem.

A múltkoriban egy hajóra keveredtem valahogy, ott betér
tem egy kocsmába. Egy ismerősöm ült az egyik asztalnál az új
donsült feleségével. Odamentem, hogy gratuláljak, de a nő rám 
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nézett, és azt mondta, várj még, korai lenne, míg ezt viselem. 
S akkor láttam csak, hogy a menyasszonyi fátyol alatt a testén 
apácaruha feszül. Az arcára nem emlékszem.

Álmok és levelek
Ma ketten is jelentkeztek. Az októberi szél színe passzol 

a nadrágoméhoz. Az első még álmomban is mosolygott, és 
a tomporát mutatta kajánul. Bugyijának virágillata volt, bi
zony.

A harmadik, ki közelít az Egyhez, a kapcsolatfelvétel né
mileg hagyományosabb módját választotta. Látszólag. De a va
rázslat tökéletesen végbement, és végre újra a Lámpás lehetek, 
bizony.

Hol késik, aki zavarodottan néz gyönyörű szemével.

Valaki ma pálinkát csempészett be. Valaki pálinkát adott 
nekem. Valami pálinkát ittam. Huhh. Ez jó erős volt. Isten.

(Október 6., szombat)
Ave, Caesar, morituri te salutant.
Egész héten esett.
Ezek meg csak álltak az esőben, és be nem állt a szájuk, mi

közben a gyapjúpulóver kövérre dagadt a testükön, s a víz ki
mosta a sarat a kövek közül, olyan ködszerűen szemetelt csak, 
de sűrűn, ó, sűrűn és sötéten, mert valóban paplanszerűek vol
tak a felhők odafenn, piszkos paplanszerűek, nem olyanok, 
mint amilyeneknek én szeretem őket, bár én nem is láthattam 
ezeket a felhőket, mert másvalaki állt ott a szitáló esőben, és 
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mégis jobb ez így, mint amikor az ismerős fehér csíkok szántják 
fel az ég szentséges kékjét, bizony ám. A szél nem fújt, tökéletes 
csend honolt a sivár tájon, csak szitált ez a piszkos eső, kimos
va a lelket is Isten minden teremtményéből. Állandó félhomály 
honolt. Balról egy jellegtelen akácos, amúgy semmi, csak ka
vics meg gyér föveny. Ezek meg csak álltak ott az Idők Kezdete 
óta, és be nem állt a szájuk. (Vigyázz, most párbeszédek követ
keznek.)

- Jó napot.

- Jó napot.
- Már köszöntem.
- Nem számít. Figyeljen csak ide. írtam egy verset.
- Nem érdekel.
- De évek óta nem írtam már le egy épkézláb mondatot. 

Most viszont úgy érzem, kezd kiengedni ujjaimban ez a konok 
görcs, és újra alkotni fogok.

- Mondtam már, hogy nem érdekel.

- Kölcsönadtam háromszázötven dinárt. Ötvenet egyik tár
samnak, háromszázat egy másiknak. Most félek, hogy nem ad
ják majd meg. És a cigimet is folyton elkéregetik.

- Kuss.

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

gúan. Minden marad a régiben.
Minden.
Vae victis.



Lámpaoltás előtti másodpercekben mért gyorsírás mittu- 
domén miről.

Vége is van már.

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

Viszont van itt köztünk négy ikerpár. Ebből három olyan 
egyforma, mint a kínaiak, egy meg nem annyira. Azonban ezek
nek meg olyan népmeseízű nevük van, hogy Sefik és Tufik. Kez
detben ezekről is azt hittem, hogy tök egyformák, azután kide
rült, hogy mindig csak az egyiket láttam, a Sefiket. Mik vannak.

(Október 9., kedd)
Ma délután tizenhat óra harminchét perckor meglátogatott 

bennünket az Atyaisten. Amikor helyet foglalt, jobbján az Ör
dög ült, balján egy majom. A mérleg tökéletesen kiegyenlített.

A főnök elmondta, hogy ami Kinn vár bennünket, az a leg
nagyobb gonosz. Itt a legjobb minékünk, a dróton belül. Még 
nem hiszek Neki.

így Ádám agyát Füst borítja, s a falakon át eltávozik Kelet
re. Kerubot nem állít mögé senki sem. Senki sem. És Mindket
ten emlékeznek az Örök Feladatra. Az Almába harapni újra és 
újra és újra. És persze a Legfőbb Ajándék az Ember számára. 
Timsel.

Te is emlékszel rá, Kedvesem.
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Frenki, a főszereplőm igen türelmetlen. Mondjuk, megér
tem, igen ritkán jut szóhoz, mondjuk.

(Olyan lehetetlenségeket szeretne magáról visszaolvasni, 
hogy hogyan önkielégített éjjel az udvaron, meg hogy hogyan 
nyalogatná végig azt az aranyos kislányt, aki tavaly még a diá
kom volt, tegnap viszont meglátogatott, mert hiányoztam neki. 
De ilyesmi persze szóba sem jöhet, ilyet le sem írok, meg sem 
említek, még csak azt sem engedem meg Frenkinek, hogy ilyes
mikre gondoljon.)

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

Savó Potpara.

Különben ma ugyanaz a kövér őr üvöltött az Atyaisten ér
kezése előtt, aki múltkor a tökét vakarva üvöltött metaforákban 
arról, hogy a lyuk mellé szarunk, meg a lerakat mellé szórjuk a 
sittet, öntjük a moslékot.

A cannabis füstje valóban beragyogja homlokunkat. Ilyen
kor a kövér őr üvöltése is elmegy holmi zenének, meg a víz nem 
válik vérré a számban, és még azt a két siklót is igen megsajnál
tam, kik egy gödörbe estek, és nem tudnak most kijönni.

Az Atyaisten tekintetét viszont nehezen álltam, az első sor
ból, álomtól ragadó, kendertől mélyvörös szemmel, kiszárad
va, kristálytisztán elvonatkoztatva, egy időre mindörökké.

(A majom persze mindig közbeszólt.)
Majom. Mit ér a te erőd.
Ördög. Erőm végtelen.
Majom. Mitől több a te erőd az enyémnél vajon.
Ördög. Miféle erőd létezik tenéked, mondd.
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Majom. A Süketek, a Vakok és a Némán Kántálók ereje, bizony. 
(És ekkor az Atyaisten szólt közbe elégedetten vigyorogva. 

Ujja tetemes szakállábán szántott.)
Atyaisten (az ördöghöz). Látod, látod, pajtás, bizony, mon

dom, itt veszítettél egy Örökkévalóságra.
(Ezután nem szól már egyikük sem, csendben ballagnak to

vább a pusztában újabb alanyát keresve megkezdett monda
taiknak. Káin, Jónás, Jézus. Ők mindnyájan kiállták a próbát, ha 
jobban belegondolunk, mert tökéletesen megfeleltek a kívánal
maknak, azaz kijelölt sorsuknak, önmaguknak mintegy. Mert 
semmi sem történt eddig véletlenül, úgy tűnik.

És a játék folytatódik.)

(És az Atyaisten újabb cseppeket bocsát a füves pusztára az 
akácos mellett, és azok kerten, átázott gyapjúpulóverben még 
mindig némán bámulják, ahogy a víz lassan kimossa a sarat a 
kavics közül.)

Tegnap hívattak. A guggoldából jöttem éppen. A torkom 
még mindig összeszorul egy cseppet, mikor a nevemet hallom. 
Látogatód van, mondták. Meglepődtem, hiszen két napja már 
találkozhattam a kintiekkel. El sem tudtam képzelni, ki lehet az.

S lám, eljöttél. Ezúttal is mosolyogtál. Mindig mosolyogsz. 
Szeretlek.

Hoztál fényképeket. Megmutatni. Mindegyiken ott vagy. 
Mindegyiken mosoly vagy. Gyönyörű. Te vagy az én mosoly
tündérem.

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

Egy fotót elkunyeráltam.
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Most nézlek. Meghalok.

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

A Világnak is lehet éppen lelkiismeret-furdalása, ha egy sor 
halálfej mered rá iszonyatos némaságban. Esélyük nincs egy 
szemernyi sem, mégsem mozdulnak egy tapodtat, csak állnak 
ott mozdulatlanul.

Nem gondolnak már az ajtókra sem, a Világokra sem, a por
ra sem az orruk előtt. Csak lehajtják fejüket.

És csak úgy maguk elé néznek.

II. FEJEZET

Ez az egész valahogy úgy kezdődött, hogy kiléptem az aj
tón, és

Csend van a szobában. Az arcok körbefordulnak lassan. 
Lassan, lassan, mint egy filmrészlet az álomból a korcsolyapá
lyák félhomályában. Álomízű magányom ólmos perceit számo
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lom egyfolytában. Hangok egyik irányba sem távoznak. Átölel 
a magányom. Vigasztal. Szeret. Az ő hűsége a kizárólagos, ami
ben bízhatom a halálig és túl.

Csendem folytonos. Beengedtelek. A film pereg tovább. Tő
mondatok sorjáznak. Könyörtelenül.

Az emberek néznek rám. A szájuk néha mozog. Valószínűleg 
a légnyomás kiegyenlítése végett. Mit bámulnak. Nem tudom.

Az egyikük arca eltorzult ma délután. Hevesen gesztiku
lált, nyála az arcomba fröccsent. Elrohant, majd visszatért. Töb- 
bedmagával. Mindannyian izgatottnak tűntek. Csak néztem 
egyikről a másikra. A képek összekuszálódtak.

Az egyikük megütött.
Vágás / A kép lassan elsötétül

Most megpróbálom felidézni, hogy a fenébe kerültem ide. 
Gondoltam, nem lenne rossz ezzel kezdeni a II. fejezetet. De 
nem megy. Egyszerűen fogalmam sincs. Se kép, se hang, ahogy 
mondják. Azaz akad egy-két csörrenés, négy-öt villanás, de 
semmi összeilleszthető. A puzzle kilencvenhét százaléka elszó
ródott.

Akkor hagyjuk már ezt is inkább pihenni, mint azt a sze
rencsétlen Frenkit, aki itt alszik a mellettem lévő priccsen, és fo
lyamatosan zaklat, hogy jegyezzem már végre le a botorságait. 
Azt hiszem, ő a világ legszerencsétlenebb sorsú főszereplője, 
beleértve Jean Valjeant, Rómeót és Júliát is. Sajnálom, öregem. 
A világ el fog felejteni.

(Szeptember 4., kedd)
A Nő aznap zavarodott tekintettel, kócosán mosolyogva te

kintett a Férfira. Az a búcsú pillanatában nem merte átölelni, 
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de a tenyere érintését magával vitte, a mindent elfeledésbe a 
felejthetetlent.

Addig a többiek a Férfiban lesben álltak, és várták a többi 
Nőt, hogy jöjjenek, hogy pillantásuk, tenyerük, melegük és hi
degük segítségével megőrizzék a Férfit az örökkévalóságnak.

Agyam atomórája porrá törött. A tegnapi kender füstje jóté
konyan borítja agyamat még sokáig. És agyamban ugyanazon 
szavak rímelnek ugyanazon szavakra, mint az óra tiktakjai.

Álommanó kürtjébe lehelt.

ma a vers helyett 
majd álmodok 
rólad bár
véled álmodnék
inkább s
egy részét leálmodnám 
mosolyodnak mely 
ajkadon örök 
a bíbor felejtés 
arénájában

(Október 11., csütörtök)
Az imént kiszedték a kezemből ezt a füzetet, amelybe írok. 

Megpróbáltak rávenni, hogy fordítsam le a nyelvükre az előző ver
set. Nem megy, nem vagyok műfordító, nincs kedvem. Köpök rá.
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Na jó, legyen.

danas umesto pesme 
ja ću da sanjam o 
tebi mada 
bih sanjao s 
tobom
lizao bih tvoj osmeh 
večni osmeh na usnama 
u areni purpurnog 
zaborava

Tessék.

Versre hangoltak ma a felhőim. Mert igen, újra eljöttek, fel
sorakoztak, a rőten lángolótól egészen a baljóslatú, harapós 
szürkéig, és a gépek szántotta fehér sávok is sötétre váltottak 
ijedtükben, úgy bizony.

Ahogy a felhőimbe mélyedtem, eszembe jutott a gitárom. 
Biztosan elhangolódott már. Csaknem teljes negyven napja 
nem vettem az ölembe, nem dédelgettem, nem téptem a húrjai
ba, nem is érintettem. A negyedik szerelmem a távolba veszett, 
nem is jelentkezik, csak a felhőim által üzent. Visszavár.

Ő is.
Ő is.
A többiek is.

Folyton álmodlak. És folyton álmodom, hogy igen, most 
megénekellek, igen, ma következik ama költemény, mely csak 
rólad szól, csak a tiéd, csak neked, csak hozzád. Ám a gitárom 
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nélkül fiatal tested, mosolygó éned megénekelni nem tudom. 
Mint ahogy festék híján a felhőimről is csak dadogni vagyok 
képes. Ostoba halandzsába fúlva.

ez még nem az a
vers
mi elmondja mit érzek 
még nem tudom csak 
nézlek csak
álmodom és 
éjjelente álmomba 
idézlek
ez még nem az a vers 
még nem érettem meg 
a szóra
még nem ütött az óra 
még nem hínak az 
idők
a szépre a 
megnyugtatóra 
ez még nem az a vers 
még túl lázasan siet 
a szív szertelen 
kerget a vágy 
elemészt 
vetetlen ágy lázba 
űz lelket és
észt
átlép az álmodon 
ez még nem az a vers

most még csak álmodom
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A fogyó Hold hűvös árnyékában fogan az éji átok.

Akkor is ilyen piszok rossz ősz következett. A dal most is
mét aktualitást nyert. Megosztom veletek, ne vesszen a feledés
be. Úgy is, mint fájdalmat fájdalommal, vagy csak a rozsdás 
leveleket sodorja bár odébb, mindegy. De úgy is, mint eltévedt 
kakasszó vagy késő nyári harmattól gémberedett fülemüle az 
akácos árnyékában, kora hajnali óráink egyikén.

Búcsú / Még egyszer

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

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

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

csendben hallom még a dalt 
nincs tovább mi visszatart 
csúf őszi zápor végtelen 
nem maradhatsz már velem 
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soha soha nem látlak újra 
fájdalmasan peng gitárom húrja 
búcsúzom búcsúzom 
búcsúzom ég veled

a terepjáró által felvert 
porfelhő mögött 
az ördög
szarvain csillant meg
a napfény ma délután
ott ahol a nyári út 
kanyarodik
még a rosszkedvem is 
elmúlt és
nincs egy hely hova
betérnék
hazagondolni nem 
merek semmiképp 
tekinteted immár megrémít 
megfáradtam az igazság 
az csupán
lekuporodnék a világ sarkába 
és csak aludnék
ezután

(Október 16., kedd)

Xalol

KSALOL
Kcajion
(Ez nem rossz. Nem bizony. Majd.)
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(Október 17., szerda, 23:14)
Ó, ez a jóízű, rossz ízű, seízű, ehh. Feszült semmittevés. Kiéle

sített idegzet. Hopp. Most jön. Nem. Mégsem. De bármikor jöhet.
És akkor hopp.

Lám, az éjszaka csak a tiéd. Illetve a miénk, dacára drótnak, 
falnak, mindeneknek. Én mondom ezt, a lator. Én, a farkas. Da
cára a másik kettőnek, a másik milliónak. Ők nem Engem ér
dekelnek, az bizonyos. Úgy ám, és bár a költő halott, a farkas 
feléledt bennem, hív.

(Október 18., csütörtök) 
mentális zuhany

(Október 19., péntek)
Már egy egész tollat kiírtam. A füzetek mellett volt egy-két 

levél is, igaz. Ezzel a tollal kellemesebb írni. Kár, hogy a nyom
tatásban nem látjátok.

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

38



- Gondolod.
- Gondolom.

Óóóóó, minek is ez a pisálni, dohányozni, fingani, aludni 
vágyó parányi ember, most már mára nem elég az ihlet, men
jünk a picsába már.

(Október 21., vasárnap)
Negyvennyolc napja idebent. Anyám beteg, adták hírül. 

Fekszik. Valaki itt matat körülöttem. Idegesít. Nem lehetne in
kább máshol, máshogyan. Elvágyódom, ó, nagyon. Menjetek 
már, hagyjatok békén, elég volt.

(Október 21., vasárnap, 19:43)
Hidegen hagy a halál.
Hallatlan.
A zászló egy rongy darab. Alatta gyülekeznek csonttá fa

gyott torzszülöttek. Mindent elemésztő jég pattan a sivár ut
cák hosszán, a végtelenben találkozó egyenesek felé. Minden 
kemény és rideg. Nincs fonnyadás. Agyam lefolyói eldugultak, 
befagytak. Mortus vivendi.

(Október 22., hétfő)
Melynek reggelén kitartóan esett az eső, változó intenzitás

sal. A vodka úgy jött a marihuánára, mint a mennydörgés az 
éjszakába.
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Hasra fekszem inkább, és beszámolok.
Furcsa, tudom, hogy tizennégy perc múlva szólítanak, de 

különösebben nem érint a dolog. Nem is engem fognak szó
lítani tulajdonképpen, hanem egy ismerős/ismeretlen nevet. 
De majd szófogadóan odaballagok, mert nem akarok ártani 
neki.

Mondhatnánk akár, hogy itt Derry beszél, bár nem ismer
tem meg még a Nevemet, felsejlik egy Kóbor, de maradjunk in
kább az én megnevezésnél.

Voltam már Lámpás is, bizony. A Herceggel meg a Kölyök
kel végigsurrogtuk a régi, homályos istállót, míg folyt a bor, 
s meghitt zene szólt a rádióból. Csak a Meglökő hiányzott, meg 
a Herceg sem nagyon találta magát, de a Kölyök és köztem fű
ződő időtlen szerelem minden rést kitöltött. Ó, és most is telje
sen elszálltam innen, lássuk hát, hogyan is és miképp.

A Kölyökkel szorosan átöleltük egymást akkor is, mint sok
szor máskor, amikor bizsereg a hát meg a kar, és egymás sze
mében látjuk csak a világot.

A bor édeskésen volt száraz, és nagy űrt hagyott bennem 
akkor, mikor elment Szilvia.

Meg ahogy cipelt végig a városon, én vérző fejjel, meg a fo
lyóparton végig utána üvöltve, meg a másik városban, a kocs
mában a pulóverével, melynek letépett darabkája még mindig 
egy kabátzsebemben lapul, meg az Újraegymásé, majd Örökre- 
egymásé érzése, a Menjünkinnenszerelmemnagyavilág. Mind
ez az enyém most is, el nem vehetik tőlem, sohasem.

Elvetélt ez az este is, lassan visszahúznak. Lassan vissza
bújok. Kedvesem. Találkozunk.

Hogy is mondjuk mi.
Ugyebár.
Timsel
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(Október 23., kedd, ahogy én tudom)
Hú. Mintha le sem szálltam volna a tegnapi autóbuszról. 

Este fél kilenc van.
És délután elmerészkedtem a barátságos örkök területére. 

Minden békés volt, valóban. Azután este is. És akkor békésen 
szuszogtak valamennyien. Én valójában a szemeteseket raktam 
le a gyűjtőnél. A felhőim rózsaszínűén és szégyenlősen vissza
húzódtak, ám a Hold máris hirdette szerelmesem hatalmát, és 
jobbról látszott ama templom tornya.

És nem tudhattam, hogy valójában az ódon és homályos 
istálló jobb felső sarkában húzódik szende kis lelkének pókhá
lója. A Kölyök esengve tekintett rám, a Herceg értetlenül. Meg
lepetten fordultam körbe, de végül is ajkaink egymásra találtak 
a Kölyökkel, és minden rendben volt azonnal.

Ma, ahogy átgördültünk a városán, ismét átéltem a tegna
piakat, mindent láttam újra. Ám később a Kis Kócos Érteden 
Tekintetű Kedves is eszembe jutott. Most először kavarodtak 
meg bennem az énjeim a szerelmeikkel, vagy talán másodszor, 
igen, azt hiszem.

Miket is beszélek. Tudod, ez az az állapot, amikor már sem
mire nincs szükséged, se sörre, se cigire, sőt még zenére sem 
(persze azért egy kis kaja és szex jól jönne).

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

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

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

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

Rakj össze, kérlek.
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A leveled ma sem jött meg.

Elfogyott a fű.

(Október 24., szerda)
Most némiképp visszajöttem. Sajnos. Tegnapelőtt bekerült 

valahogy néhány grammnyi, s azóta a fiúkkal egyfolytában raj
ta voltunk. Az utolsó szál ma ebéd után égett el.

Várom a következő járatot.

És a napok múlnak.

Ez színtiszta hányás.

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

A kapuk végleg bezárultak, úgy tűnik.
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(2001. október 27., 14:16 - ritka pillanat)
Tudatosan hasítottam darabokra az elmém. Létezik még 

ugyan, de ingatag a szürke híd.
Az álmaim szétfolynak.

(A vázlat. Hősünk elindul a Hetedhét Erdőn keresztül meg
találni régen leszakadt Másik Felét. Útközben találkozik Meg
lökővei, a hóhérral, Ki Nem Volt Hajlandó Kivégezni A Köly- 
köt, aki viszont a társait kereste, azután sorban a Herceggel, 
aki önmagát kereste, majd a Kölyökkel, végül a Lámpással, 
a Nyolcadik Törpével, kik egymást keresték. Hősünk sorban 
érdeklődik náluk Kedvese felől, ám azok túlságosan el vannak 
foglalva saját ügyeikkel. Hősünk feladja, magába roskad, ám 
egy idő után rátalál a Kedves Tündér, énekel neki, mire hő
sünk friss erőre kapva eljut a Hetedhét Erdő Kellős Közepébe. 
Ott egy tisztást lát, középütt egy feneketlen kúttal. Ennek tük
rében felvillanni véli Azt, Mit Keresett. A végén mindannyian 
énekelnek.)

Dara Bokra körbenézett. Kellemetlen, súlyos csend telepedett a 
sötét erdőre. Ama híres vihar előtti helyett vihar utáni. Dara Bokra 
úgy látta, semmi sem él ezen a helyen. Arra gondolt, talán rossz he
lyen jár, ez nem is a Hetedhét Erdő, itt ugyan meg nem találja régen 
leszakadt Másik Felét sohasem. Ám a kopott rajz szerint, mit ama 
mocskos szakállú, trágár vénembertől kapott, minden bizonnyal va
lahol erre kell kutatnia.

No, az a vénség is megérte a garasát. Göcsörtös vándorbotjával 
az ódon kőfalat csapdosta, közben mindenféle trágár szavakkal illette 
a botot is, meg a falat is. Dara Bokrának azt mesélte, őt azért küldték 
ide, hogy vizet fakasszon a sziklából. Csakhogy útközben elfelejtette, 
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hogyan kell. Erre Dara Bokra megkérdezte, mi a neve. Az öreg azt 
felelte, Fényhozó.

Immár viszont a Hetedhét Erdőben járunk, ahová Dara Bokra 
számos viszontagság után végre-valahára üggyel-bajjal eljutott, és 
most egyre a rajzra mereszti szemét több-kevesebb sikerrel, mert Itt 
A Csillagok Is Halottak. Hősünkön kezd úrrá lenni a kétségbeesés. 
Ám ekkor a közelben valami megcsillan, egyúttal sóhajtás haitik, de 
keservesen keserves.

Dara Bokra megdermed egy pillanatra.
Ó, ez csak Meglökő, a hóhér, Ki Nem Volt Hajlandó Kivégezni 

A Kölyköt. Éppen rágyújtott egy girbegurba cigarettára, és a láng 
megcsillant pallosának élén. Ekkor hagyta el keblét ama sóhaj, ami
lyet sóhajtani csak a kísértetek képesek.

- Ó, hát keresem Őket Délen, keresem Őket Északon. Keresem 
Keleten és keresem Nyugaton. Fenn és Lenn és Mindenhol. Társai
mat, ó, mégsem lelem e kietlen tájban. Pusztulnék, de nem tudok. 
Elhagytak az Angyalok. 6, hol van a szív. Mely megreped.

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

- A hátad mögött nézted már.

(Október 28., vasárnap)
Körbevesz a Város. Az én városom. De csak nézhetem, ez 

itt nem az. Nem bizony. A dróton belül Minden Más. Más tör
vények uralkodnak, de még a növényzet sem ugyanaz, a leve
gő sem. Semmi. Úgy ám. A Várost csak nézhetem. És ez kínoz 
legjobban, ez tesz türelmetlenné, könnyebb lenne máshol.

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

Anyám itt fekszik a Városban. Beteg. Kínoz ez is. Megöl. Itt 
fekszik néhány ezer méterre, de addig már nem láthatok.
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Milyen lehet a halál belülről. Szerintem olyan sima és sötét
vörös, fekete-fehér villanásokkal. Nagyon sima és nagyon csen
des. Mások ott a frekvenciák. Én ebbe nem merek most bele
nézni.

Valóban minden gondolattal meg lehet barátkozni. A kér
dés az, hogy szabad-e.

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

Akkor voltam utoljára ember.

Meglökő lassan fordult körbe, a meglepettség minden jele nél
kül. Hatalmas arcán csupán a végtelen szomorúság ült meg letö- 
rölhetetlenül, semmi más. Lassan kifújta a füstöt, közben egyene
sen Dara Bokrára nézett, de lénye nem árult el semmiféle sürgetést, 
várakozást.

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

rajtad. Nem mélyedtél még el a mesékben eléggé ahhoz, hogy meg
láthasd őket. Csak a mélységes bánatomnak köszönhető, hogy engem 
megpillanthattál. Mert nem Engem látsz, csak a Bánatomat, mely 
immár az árnyékommá lett. így van ez, bizony.

- Én a régen lehasadt Másik Felemet keresem - szólt Dara Bokra.
- Sose áruld el ily módon, ki után kutatsz, kit szeretnél magad 

mellett - mondta mély meggyőződéssel Meglökő -, mert így elfogod 
ijeszteni minden bizonnyal. Én mindig óvatosan kutattam, és meg 
is találtam mindig Őket, Kiket Kerestem. Ám ez az Éra szétkergette 
az Ősi Árnyakat, és a saját baljós árnyait sorakoztatta fel a helyük
be. Ezek eltakarják a Valót, így folyton elsétálok az Enyéim mellett 
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anélkül, hogy megláthatnánk Egymást. Sorsom immár bizonytalan. 
És nagy baj vár mindnyájunkra, ha Mi, Négyen nem találkozunk 
hamarosan. Úgy ám.

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

- Egyet ajánlhatok csupán, ifjú halandó. Járj lehunyt szemmel, 
mert ez a Vakok Százada. Az erdő, mely körbevesz, maga az Erdő, 
az Árnyak erdeje, szemednek itt hasznát ugyan nem veszed. Ennyit 
mondok, nem többet. Most menj, és gondolkodj el ezen mindenképp
- zárta le a témát Meglökő, azzal elfordult, újra a cigarettájába szí
vott, és újra mélyen sóhajtott, el is feledve a porszemet, melyet Út
jába Sodort Az Idő.

Dara Bokra még ott álldogált egy ideig az öreg széles hátát 
bámulva, majd elindult a Halott Erdőben gondolataiba mélyedve. 
Talán meg sem állt volna soha többé, ha meg nem pillant egy cif
ra ruhás, méla ifjút a Holt Fák között ténferegni. A jelenés kék 
selyemkaftánt viselt, buggyos nadrágot, ugyanabból az anyagból, 
díszes krokodilbőr szandált, és turbánt akkora briliánssal, mint az 
öklöm, mely hét sugárral, hét színben villant. Ez volt az első Fény, 
melyet Dara Bokra a Hetedhét Erdőben látott, ha nem számítjuk 
Meglökő cigarettájának parazsát. E pazar ifjú teljesen elveszettnek 
tűnt az Árnyak Között. Szemmel láthatóan keresett valamit vagy 
valakiket.

Ó, hiszen ez csak Herceg, a Második Kísértet az Ősi Perzsiából, 
a kelmelelkű ifjú, az Örök Költő, az Ábrándozó. Mit keres itt vajon a 
Baljóslatú Árnyak Között.

(Október 28., vasárnap, 20:59)
A Legmélyebb Csendről írom a mesémet, itt, az örök zaj 

birodalmában. Mert a szerencsétlenek folyton mormognak, 
kiáltanak, vihognak, finganak, ásítanak, csupán azért, hogy el
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nyomják ugyanazt a Legmélyebb Csendet, mely a Mi Erdőnk
ben is uralkodik, bizony ám.

Hát, csak zajongjatok.

(Október 30., kedd)
Egy nap karantén. Hányás és ürülék kavalkádja. Minden 

mennyiségben. Pehelykönnyűek a beleim.

Ma eszembe jutott az újak ijedt szeme, de aztán inkább Bel
la fenekére gondoltam.

Egyszer táncoltunk az egyetemi klubban. Én csak úgy fél
vállról, tudod, a karom a vállán, egyik kezemben cigi, a má
sikban korsó sör, a szem résnyire nyitva, félmosoly. És akkor 
elkezdte simogatni a hátam, majd a fenekem. Csak ekkor fi
gyeltem fel erre a Nőre. Ó, ha most itt lenne. Emlékszem a te
nyerére is. Millió vonal. Félelmetes. Azt mondják, a boszorká
nyoknak van ilyen. Olvashatatlan.

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

A címe még megvan valahol.

Valami szőke kislányt nyalábolva fut egy homályos alak a 
dróton belül, és ezen nekem meg kéne hatódnom, meg a vérhá
romszögek a szemem alatt és a halántékomon.
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- Látlak-é, mondd, vagy káprázat vagy csupán - kérdezte Dara 
Bokra, amint lélegzethez jutott végre.

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

- Csak még egyet szólnék. Csak még egy lágy dallam. Aludj 
csendben, én őrködöm. Felébredsz lágyan, én nem látszom, hangom 
elfújja a lég. Fagyott könnyem kopog a kövön. Megfásult sóhajból re
ped a dal. Ha megérted, a rigó mit akar, talán hiányozni fogok. Hogy 
látsz-e engemet. Nem tudom. Mit szeretnél. Csak tőled függ. De én. 
Mit látok én. Az előbbi rigó is tovaröppent, csak Holt Fák vannak itt, 
meg a Magányom Csendje. És te, vándor, ki felől nem tudom, nem 
vagy-é káprázat, mint ahogyan magad kérdezted énfelőlem. Ó, jaj, 
Szerencsétlen Szív. Megreped. Meg, bizony.

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

- Öreg. Miféle öreg - kérdezte a Herceg.
- Hát az az alabárdos óriás - mondta Dara Bokra -, ki az előbb 

útbaigazított, bölcs tanácsokkal ellátott.
- Alabárdos óriás. Ez valahonnan ismerősnek tűnik. Nekem fel

tétlenül meg kell keresnem valamit vagy valakiket, de oly hosszú volt 
az út, hogy közben elfelejtettem, mit és kiket. Csak azt tudom, hogy 
szörnyű dolgok történhetnek mindnyájunkkal itt, a Csúf Árnyak kö
zött, ha én sikerrel nem járok. Mert emlékszem mindenre, és ott vol
tam mindenütt. Nincs varázslat. Ez a pokol.

Ezzel a Herceg leroskadt egy korhadt farönkre, és csüggedten 
elhallgatott. Ám Dara Bokra hozzálépett, és jobb karját a bal vállára 
tette.

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

(Október 31., szerda)
Csak a megfelelő szavakat kell a megfelelő sorrendbe rak

nod. Ennyi az egész.

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

(Október 31., szerda, 20:19)
Újra megtelt a Hold, másodszor, mióta itt vagyok. Hirde

ti talán Szerelmem eljövetelét, kit egyfolytában szólítok. A fel
hőim is felém intettek. Ó, mennyire örülök, hogy ők nem távoz
tak a fecskékkel. Ős nyugalmuk biztosítja éltem. Semmi más.

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

Ó, hiszen egy Édes Kölyök akadt Dara Bokra útjába. Fehér ke
zeslábas, hozzá bojtos sapka, orrán néhány szeplő. Ajkán pajkos fél
mosoly, mely gyakran-gyakran sírásba görbül. Ő az én Ezerarcú 
Kincsem, a Hold Szerelmese. Sosem szól talán, de Minden Titok tu
dója. A kulcs a tekintet és a sírásba görbülő, pajkos félmosoly.
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És hopp. Mögötte, háttal néki, még ily furcsa figurát. Zöld a 
ruhája, zöld mindene, zöld talán a lelke is. És ami a legfurább, zöld 
fény vibrálja körül egyfolytában, s ahogy mormog magában, az úgy 
gyengül és erősbödik.

No, ez a két fura szerzet ugyancsak különös dolgot müveit ott, 
az Éledő-Haldokló Fák gyűrűjében. Tekingettek, kutatgattak, keres
géltek mindenütt. Majd elepedtek valami Végtelen Hiánytól, az erdő 
fái is sóhajtottak láttukon. S így keringtek Időn kívül, egymásnak 
háttal, mióta a Világ. Lámpás, a Nyolcadik Törpe zöld vibrálása volt 
a Harmadik Fény, mit ez idáig Dara Bokra a Hetedhét Erdőben lá
tott. Meg is dermedt azonnal.

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

- Minden Boldog az én Fényemnél gyönyörködik. Minden Bol
dogtalan az én Fényemben csillogtatja könnyeit. Csupán én, én va
gyok az Egyetlen Vak, a boldogtalan boldog, ki a Hátán Hordja Ár
nyékát, meg nem pillanthatja sohasem. Ó, ez a szív. Megreped - így 
mormogott Lámpás, a Nyolcadik Törpe, az Örök Elégedetlen, a Vi
lágtalan Vándor, a törpék között a legnagyobb.

(November 1., csütörtök)
Már megint ez a gyógyszer, ez az antidepresszáns. Rám is 

fér, mondjuk, mindjárt kiürül ez a toliam is. Még ilyet.
A mesém, mint látjátok, kezd kulminálódni. A kezdetben bu

gyuta főhős egyre bölcsebb lesz, látszólag persze, mert bölcsesség, 
Szókratész óta, mint olyan, nem létezik. Ez a vándor különben nem 
az a vándor, és vigyázat, a katarzis nem a végén fog bekövetkezni, 
hanem valamivel később. Bár, ha ez elkerülhető, még akkor sem.

És még egy kapszula. Nem leszek jó fiú. Talán nem is az a 
cél. De mindenképp az agymosás. Nos, én nyolcvannégyben sem 
meneteltem szívből, most sem fogok. (A zene elhallgatott, fémek 
hangja, léptek, neszezés, horkolás. Most rágyújtunk. Itt egy pont.)
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Lassulás, ezt lassan írom. Nincs mozdulat. Az egyik kép 
a másikból következik, lassan. Lassan. A fiú a kocsmából újra 
megjelent az álmomban. Nem halt meg. Előzőleg mindig meg
halt. Háromszor. Utána meg, a negyedik alkalommal, halálosan 
részeg volt. Most nem. Valami titkos cigarettákat adott. Azaz 
csak egyetlen szálat, ha jól emlékszem. Ó, be szép ez a lassúság. 
Elnyelem lassan önmagam. Sajnos, megválogatom a szavaimat. 
Nem hallucinálok. Csak lassulok.

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

(November 5., hétfő)
Naplóm, naplóm, adjonisten.
Naplóm, naplóm, mondd el nékem, ki légyen a legszebb e 

Világon.
Ó, mert a várt válasz hiánya kitölti Isten Csendjét. E csen

det nem én hallottam meg először. De az utolsó szó jogán most 
beleüvöltenék.

Hiába.

A varjak ma közölni szerettek volna velem valamit. Csak ez 
a Csend túl erősen zúg a fülemben.

Ó, a varjak. Mindig lenyűgözött ez a faj. A hangjuk, a fé
nyük, a tekintetük. Elbűvölőek. Ha jobban megfigyeled, egy 
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varjú szemében százszor több bölcsesség fénylik, mint bármely 
más teremtményében az Istennek, beleértve természetesen az 
embert is.

Ma az egyik egészen közel jött hozzánk az udvaron, és rám 
nézett. Ezután lázadtunk fel. Egészen pici, mondhatnám, jelen
téktelen lázadás volt, apró zendülés, melyet még azóta meg sem 
toroltak. Persze ez nem fog elmaradni. Majd amikor nem vár
juk. Ráadásul megsajnáltam azt, aki ellen fellázadtunk. A zsar
nokban mindig van valami szánni való. Olyan magányos.

A varjú ezúttal sem tévedett.

én
félek tőled nem
merlek
kedvesnek szólítani
én
nem is tudom
csak az irántad
érzett félelmem 
köt hozzád 
ha megérintesz és 
végigvibrálsz a gerincemen 
a borzongás is 
a félelemtől lehet
mert
szeretni tán már 
nem is tudok 
azt hiszem

Itt egy erőteljes dörrenés hallatszik, mert elérkezett a
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III. FEJEZET

(November 5., hétfő, 20:26)
Talán nem túl szerencsés hétfői napon új fejezetet kezdeni. 

Egy regényben sem. De ma éppen két hónapja, hogy itt vagyok 
a Drótok Között. Ezenkívül ebben a hónapban leszek huszonhat 
éves. Különben meg nem is kezdem ma el a harmadik fejezetet.

(November 8., csütörtök)
És a mesének még nincs vége. Ó, nem. Az a szemüveges 

lány a sötétkék kabátban, kockás sállal, a buszmegállóban biz
tosan nem a járatot várta, hanem a történet folytatását. És én is, 
minden áldott/elátkozott estén várom repesve, türelmetlenül. 
Ő a gyógyszerem. Az a lány a megállóban.

Csak néhány másodpercig láttam, a ponyva alól, ahogy el
gördült a teherautó. Álló nap dögnehéz ládákat rakodtunk. Egyik 
raktárból a másik raktárba. Az idő súlya a cigarettafüstben sem 
oldódott, a szemhéjakat legyűrte az alkony. De az a lány, az utol
só csepp fény által beragyogva, ahogy ott állt, és ahogy egy pillan
tás erejéig találkoztunk, éreztem, hogy bánata rokon az enyém
mel, és megvigasztalt. Bár nem tudhatom, körülötte mily drótok 
feszülnek. Mégis, micsoda ereje van a pillanatnak. Döbbenetes.

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

Ahogy az Édes Kölyök Dara Bokra szemébe tekintett, ott egy
szerre megpillantotta Lámpás vibráló alakját, pupillája kitágult, 
a Fény kiteljesedett, a kép megfagyott. De csak egy pillanatra, mert 
ekkor Lámpás fújt egyet, arca szörnyű vicsorba torzult, s a Fény 
visszacsorgott a Kölyök szemébe. Dara Bokra megértette, hogy mi
lyen messze van még a Céltól. A Kölyök és Lámpás szavak nélkül is 
rádöbbentették. Ereje elhagyta, magába roskadt.

Minden Fény Kihunyt.

Rúterdő Farka, aki éppen egy másik Történetből tévedt erre, és 
egy vénséges, haldokló faóriás törzse mögül figyelte őket, ijedten to
vaosont.

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

(November 9., péntek)
A péniszem egy cső, mely vizelésre és viszketésre szolgál. 

Maga a Pápa sem szűzebb, mint én.

A Jó Tündér Éneke

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

(félek
a nevem darabokra 
hullott
elfelejtett szavak őrzik 
szörnyű titkát álmaimnak 
e kecses árnynak 
felettem csak néma 
ajkát látom vigaszt 
zokogni sírhantomra 
vajh miféle hallhatatlan 
énekét sírja el 
árnyainkért)

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

(November 14., szerda)
Szegény, kicsi hősöm. Megesik rajta a szívem. Úgy össze

zavarodott szegénykém. Kimerült, reszket a hidegtől, a gyen
geségtől. A súlyos, zagyva, sötét közegben e Tiszta Hang csak 
elrettenti, felkavarja. Hogyan várhatnánk tőle Világmegváltást, 
mikor önmagát sem találja a Halott Fák Rengetegében. Ó, Mú- 
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zsa, mért száradtak ki csókjaid. Gyönyörű hangod csak szívem 
töri további darabokra.

Megöl, megőrülök, megint előkívánkozik ez a lobbanó 
szenvedélynek sem nevezhető közeg a beleimből, az agyam 
felé félúton fog előtörni, érzem. A sodródás, csak a sodródás, 
de mindig a legmélyebb szarba sodródom éppen, hányok itt 
mindenkitől, elég volt. Kétség sem gyötör, ez a legszennyebb 
szenny, az bizonyos.

Nyugi, nyugi, november van, már tizenötödike, csütörtök.

(November 15., csütörtök)
Tényleg, mondd, kedvesem, mitől legyen most jókedvem. 

A novembertől. Talán. Bár nap mint nap szétfagyok, és a szél az 
optimizmus utolsó morzsáit is kifújja belőlem. A Jó Tündérem 
továbbra is csak némán tátog felettem. Nincs már annyi erőm 
se, hogy fejem felemelve ajkáról olvassam le az üzenetet. Pedig 
jól jönne a vigasz.

Hogy sajnáltatnám most magam. Valaki. Valaki megsimo
gatná a fejem. Valaki szeretne csak egy picit. Összesokasodott a 
Rossz. Rossz, rossz, rossz. Nehezen viselem, ó, jaj nekem. Minden 
Óriásból egy idő után előbújik a törpe. Nem látok most semeddig 
sem, nem látok kiutat a Ködből. Fázom. Itt csak a radiátor segíthet. 
Mindegy. Most odamegyek. Több a semminél. Ott írok tovább.

Semmi. Semmi különös. A fém forró. Mellettem egy baj
társ a zokniját szárítja. Idegen nyelven mondja, hogy érdekesen 
írok. Ti ezt sajnos nem fogjátok látni. Hacsak nem döntök úgy, 
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hogy nyomda helyett fénymásolóval sokszorosítom az anya
got, ahogy egykor a Razglednicákkal tették. Persze Radnótit már 
úgysem érdekelné az ügy.

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

lik a toliam.
Megyek. Mit tehetek mást. Az utolsó szál cigaretta.
Ma este.

(November 16., péntek)
Ma este is megkaptam már a napi büntetésemet.
Picit megnyugodtunk. Mondják, csak a bűnös sír a kirótt 

büntetés miatt, mert az ártatlan biztos az igazában. Nem tu
dom. Én a következőképpen érzem magam. Mint amikor az ál- 
ladig ér a szar, ujjnyira a szádtól, mázsás, jéghideg vastömböt 
tartasz, és közben iszonyatosan viszket a lábujjad, de arra gon
dolsz, hogy vége lesz, majd megfürdesz, és megvakarod.

Csak ez egy kicsit tovább tart.

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

És nem tudom, hogy a Jó Tündérem a múzsám-é vagy a 
Szerelmem, vagy a rég leszakadt másik felem, vagy mindez 
együtt, vagy csak egyszerűen a Jó Tündérem, vagy hogy mind
ez ugyanazt az Egyet jelenti-e, azt sem tudom. Semmit sem tu
dok. Ezt tudom.

De még ebben sem lehetek biztos.

57



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

A kerékpárom lassan gördül végig a halott utcán. A temp
lom körül autók parkolnak. Esküvő lesz, vagy temetés.

(November 18., vasárnap)
Pozitív és negatív lelkek keveredése ez az egész.
A mai nap nyugodalmas volt. A társalgóban délután pozi

tív és semleges lelkek keveredtek. Elbűvölt a cigány barátom, 
ahogy azt az ősi roma dallamot fütyülte, és sakkfigurákkal 
kopogott hozzá. Senki más nem figyelt rá. Én a cipőm orrát 
bámultam, mint Burroughs azokban az időkben, amikor be
lőtte a fixet. Bár én csak kendert szívtam, és utaztam a fütty
szóval.

(November 22., csütörtök)
Külső munkálatok, a térdemnek vége.
Csak lézengek. Fogalmam nincs, hol, mikor, miért. Az alva

járók meséjét mesélem, és a Jó Tündérem arca lassan a ködbe 
vész. Félek, végleg. Sodródnom kell Nélküle, és furcsamód 
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szinte jól érzem magam, valahogy megkönnyebbültem, s a 
könnyeim már nem valódiak. Az Élőhalottak Éneke némán vib
rál ajkamon. Elharangoztak immár.

Dara Bokra lassan felemelkedett. És körbenézett. És mit látott 
maga körül vajon.

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

ta a csóvát, és kis glória volt a feje felett. Csak azt nem tudom, 
szarral vagy kávéval, esetleg csokoládéval kenték-e a deszkára.

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

(November 23., péntek, még mindig este)
Az egyik bennlakó beszélni kezdett, én meg úgy hallottam, 

énekel. Kell még egy cigi ma. Ó, ha látnátok, mily cikornyásan 
írok. Sajnos, rögtön lámpaoltás, én meg írnék. Talán jobb is így. 
A mellettem alvó bennlakó a rongyait tisztítja, kefél fáradha
tatlanul.

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

A bikanyakú árnyékában írok. Még egy cigit elszívok aztán. 
Ennék olyan tört mogyorós csokit, azt az aranybarnát. (A porc
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leválás a bütykömön, az izzadságtérkép a combom belső felén, 
közvetlenül a herezacskó alatt, a sajgó térdkalács, a zsírfaggyú 
a szemöldökömnél, a szél szította repedés a fülem élén egyene
sen.) Vagy Lolával, Mátéval, Ercsivel, Szitával, Ádámmal, Dob
sával, Dinával a 8-asban pisztáciát ropogtatni és inni a jó Zlaty 
Bazantot, ó, igen. A pincér Ádi lenne, akit nem üldözne a maf
fia, de mindig lenne nála skunk meg ex, és elugranánk Szek- 
szárdra a Zanzibárba, jaj, mindjárt leoltják a villanyt, a gondo
lataim már villámsebesek, szétvibrálnak az éterben, a szomszéd 
ágyon kéjes zene szól a rádióból, valami rave, és leruccannánk a 
Balatonra, Siófokra, és nyár lenne, és Máté evangélistával fagyit 
vennénk megint szétesve, adnánk tíz forint borravalót az előke
lő étteremben, és a bódénál elinnánk az összes rohadt pénzün
ket, és ismét ülnénk egész nap a szobában tévét nézve, sör, fű, 
Hubertus mellett, és csak röhögnénk értelmetlenül, mint az a 
két idétlen rajzfilmfigura. Lila női napszemüvegben fejest ug- 
ranék a Balatonba, a tízcentis vízbe.

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

(November 23., péntek)
Este van, leoltják a villanyt, nyugodt vagyok, elszívok egy 

cigit.

(November 24., szombat, 0:17)
Kicsit éhes is vagyok. Rigójancsit ennék, rumos mignont 

vagy Anya almás pitéjét. Este érdekes utam volt. A mosdóban 
már nehezen sikerültek a dolgok. Ahogy a kezemre néztem, 
nem tudtam, az enyém-e, nem tudtam, mikor nézek a tükörbe, 
mikor a bennlakókra. Azzal akartam befejezni az írást, hogy to-
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morrow is another day, de túl gyors volt minden, és a legszebb 
gondolatok akkor sorjáztak, mikor sötét volt a teremben, s én 
már elmondtam az esti imámat.

Ja, és Loláról akartam még írni, aki arcra nem volt szép, de 
káprázatos volt a melle, selymes a bőre, és kiválóan szopott. 
Volt, hogy ejakulációkor az ondó kecses ívet leírva átröppent a 
fejem felett a párnára. Velünk esett meg, hogy én már nem lát
tam a bortól, mikor a 8-asban felvonszoltak a pódiumra, hogy 
elénekeljem a szökött néger fegyenc balladáját. Lola mellől rán
gattak el, akinek a kezét éppen a gatyámba gyömöszöltem, köz
ben röhögtem, ittam és dohányoztam folyamatosan. A szám 
után nem tudtam végighallgatni a tulaj gratulációit, beestem a 
női WC-be, és szétokádtam. Ezután vágás, a következő kép az, 
hogy dermesztőén hideg van, és valakik röhögnek. Lassan jöt
tem rá, hol vagyok. Az utcán állok, a gatyám a térdemen, Lola 
előttem guggol a járdán, félúton a kocsma és az otthon között, 
fiatalok hazatérőben gyönyörködnek bennünk.

Aznap nem élveztem el. De ez Gödöllő titka marad.

Ez a kávé, meg a szál Drina igazán jólesett. És az őr még azt 
sem engedte, hogy én mossam el a bögréket. Hajnali örömök. 
(No meg ismét meg kellett mosnom a péniszemet a mosdóban 
a csap alatt.)

Az agyamat hét ördög rázza szüntelen. Középen az Isten 
ül, minden szóra felderül. Ez egy liturgikus agymosópor. A kép 
úgyszólván tiszta. És újra és ismét. A sakálok nappal alszanak.
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A Holdtölte beteljesülőben. Kommunikációra készülök. A ke
zem dermed. Még jó, hogy csupán a kezem. (A rádióban a 
Rock and Roll megy a Zeppelintől, sőt, már a Break on Through 
a Doorstól. Sajnos halkan, mert merül le az elem, ama batéria, 
batri. Rám mászott éppen négy-öt faszi, eljátszva, hogy buzik, 
közben szerintem tényleg azok. Everybody lövés my baby. Az 
imént találtam itt egy fél kenyeret, azt kénytelen voltam befal
ni.) Mindez történt vasárnap, kettőezer-egy november huszon
ötödikén, két hónappal és húsz nappal azután, hogy ide meg
érkeztem.

(November 26., hétfő)
Nem is tudom igazán, mért kezdtem el ezt az egészet. In 

uterus kapaszkodtam én konokul, de az ováriumok görbéi kife
lé tereltek egyre, míg végül kénytelen voltam engedni.

Ugyanazt a fehér fényt láttam akkor, mint mostanában az 
átéréskor a hullámokon túl. A különbség annyi, hogy most 
nyugalom száll meg, akkor izgalom fogott el.

Csak kidugtam a fejem, huncutul elmosolyodtam, kacsin
tottam, és visszabújtam egy kicsit. Azóta is oda térek vissza 
időnként.

Mért is kezdtem el vajon. Hajtott valami, vagy csak úgy lök
tek hátulról. Van-e különbség egyáltalán. Vagy a végeredmény 
ugyanaz. Most itt mindenképpen der-mesz-tő-en hi-deg van.

Ezt a hideget. És képzeljétek, lassan teleírom a második 
füzetet is, így hamarosan elérkezünk a negyedik fejezethez, 
melyben majd színt vallók egy és más dologgal kapcsolatban. 
Lesz néptánc, valamint vállvonogatás. Orgia a pengetűzben. 
És taps.
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páter noster qui es in caelis 
sanctificetur nőmén tuum 
adveniat regnum tuum 
fiat voluntas tua

A Fehér Királynő kikészülőben, igaz. A fekete gyalog vé
gül mindent leüt Bergengócia sakktáblájáról. És a végeredmény 
mindig ugyanaz. A Két Király karöltve kacag fesztelenül.

De nekem szükségem van az Én Fehér Királynőmre min
denképpen. Ahogy Dara Bokrának a Jó Tündérére. Bár minden 
igaz ének befejezetlen, és a nyitó hang adja alapakkordmenetét 
ítéletünknek. Fellebbezésnek helye nincs.

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

Egészen.

Az életemet úgy fogom fel, mint egy hosszan tartó kirándu
lást rövidebb megszakításokkal. Most épp egy rövidebb meg
szakítás van.
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Most már lassan beállók erre. Kuporgok itt a hidegben, 
a félhomályban írok, közben várom az árut. Legalább ezzel is 
telik az időm.

Holnap az a nő a kocsmából talán hozni fog egy gét. Egé
szen olcsón szállít. Azt hiszem, szerelmes belém. Vagy valami 
hasonló.

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

Mindig van nála valamilyen gyógyszer. Nyugtatók, anti- 
depresszánsok. Azt hiszem, egészségügyi középiskolába jár. 
Néha meglátogat. Tegnap ő ajánlotta fel, hogy hoz be canna- 
bist, ha gondolom. Gondoltam.

Ez a fajta mindig rám ragad. Vonzza őket az extremitá- 
som. Én meg rendszerint kifacsarom őket. Ám ez eddig csak az 
üres szakaszokban fordult elő. Most viszont a Nagy Szerelmek 
Korszakát élem, ezért ez újabb hasadáshoz fog vezetni, érzem. 
Mert már markolom Fruzsina torkát, míg azok hárman karmai
kat húsomba mélyesztik, és tépnek lassan széjjel. És ez most az 
én Szerencsém.

Lekopogom.

(November 29., csütörtök)
Aggaszt titeket a történetnélküliség. A mindennemű kon

cepció hiánya. A dilettantizmus. Az idiotizmus. Az antihu- 
manizmus. A kiemelt letargia a nyomdából. A kulcslyukon át 
leselkedő, ablakon bekiáltó nihilizmus. Ahogy odaint és elkere
kezik ósdi kerékpárján az utca hosszán, a végtelenben találko
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zó egyenesek mentén. Mert eltűnik majd Ő is, ahogy a fecskék, 
szúnyogok és denevérek. Elmennek mind, csak az utolsó int 
felém mindig búcsúzásképp. Elmennek mind, csak a Felhőim 
maradnak talán, és az égen fénylik ismét a lassan újra megtelő 
Hold. És mindennek ellenére Arcában most is ott gyűlik szá
momra a Remény.

IV. FEJEZET

(December 4., kedd)
Teljesen elveszítve története fonalát, a férfi látta önmagát, 

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

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

(December 5., szerda)
Ismét a baglyok
A baglyok, ismét. Körbelengték az udvart ma este. Meleg 

szárnyukkal enyhítették a vizes hó szította fájdalmainkat. A vi
zes hó szította fájdalmaimat.
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Ó, csak ez a folytonos zaj és sustorgás és sistergés. Folyto
nos zajban írok, és ez folyton elbizonytalanít. Elbizonytalano
dom tőled és magamtól is, és igen, egész életemben ugyanazt 
az Egy Könyvet írom, és még mindig csupán az előszónál tar
tok, így van ez. Mert az a kisgyerek, aki téged szeret, először a 
kishúgát, később a kedvesét, most meg már talán az édesanyját 
szereti benned, és így talán lassan megpályázhatja az örökkéva
lóságot, közben folyton azon töpreng, valójában ki akar örökké 
élni. Ó, ez a folytonosság. A folytonos zaj birodalma, mely zaj a 
vizelet hangját hivatott elnyomni, mi a lábatokon csorog végig, 
le a véres talajra. Mi a lábunkon csorog végig, le a véres talajra. 
Nincsenek bekezdések, nincsenek hármas pontok, talán még 
folytatás sincs. Csupán folyamatos zaj.

(December 7., péntek)
Szétesik. Itt minden szétesik. Minden. (Minden szürke at

lasz asztal, ólomtalpakon oson a havon a halál.) Minden, minden 
szétesett. Teljesen és egészen és véglegesen szétesett. Problema
tikus megtartani a nyakamon a fejemet. Isteni érzés, valóban. 
Az est kellemes odőrjét a szomszédos fickó lábszaga teljesen 
szétzilálta, és visszautaztatott ifjúkorom hőstetteinek színte
reire. Valószínűleg ma este fogom megélni csupán az aggság 
megnyugtató érzését. Furcsán ülök ezen a furcsa helyen, aho
gyan újra érzem a lábujjaimat, elgondolkodom afelett, hogy itt 
az emberek mért csak berohannak a budiba, ürítenek, azután 
ismét csak futva távoznak. Mikor az itt az egyetlen hely, ahol 
többnyire békén hagynak bennünket. Érdekes kérdés.

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

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

Elmenni innét, meghalni bármi másért.

Micsoda, micsoda, micsoda, micsoda, micsoda, micsoda, 
micsoda, micsoda, micsoda, micsoda, micsoda, micsoda, mi
csoda utazás.

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

lék. Valószerűtlen, de igaz.
Éhes vagyok. Még azzal a szegényes makarónival is beér

ném, amit vacsora gyanánt löktek elénk. Itt minden statikus, 
ám azért van abban némi dinamika, ahogy az árnyak mozdul
nak időnként, egyben folyamatosan. Én sehogyan sem hallom, 
nő avagy férfi énekel-é most vajon. De ez csupán mellékes ap
róság, bizony ám. Valaki talán még beszél is, de ez nem biztos.

Nem tudom, arról vajon beszéltem-e már, hogy azzal kez
dődött a dolgaink szétesése, hogy eleinte színpadon láttam 
megtörténni az itt zajló eseményeket olykor. Később és most is 
már meg filmként pereg előttem a kép, két dimenzióban.

És nő az, aki énekel, most már bizonyosan tudom. Megyek 
és melegszem egy kicsit. Tudjátok, a fűtőtest. Az egyetlen me- 
legség.
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Szűzlányfénynél keserves az írás. Hajnali fél egy körül jár 
az idő. Ezúttal a legbarátságosabb őr jutott ki nekem, aki tulaj
donképpen közülünk való. Valamelyik gyár udvarán most is 
éppen munkások falatoznak. Mielőtt elaludtam, egy hatalmas 
szendvicset képzeltem el sült hússal, hagymával, erős papriká
val és ajvárral. Pljeskavicás álom.

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

Vonuljunk illegalitásba.

Ilii Ilii Ilii Ilii I

Beszélgetés a könyvem leendő kritikusával.
- Ön regényt írt, vagy kábítószeres delíriummal traktál 

bennünket.
- Igen.

(December 14., péntek)
Sehol semmi. Csupán.
Elrettenthetetlenek. Szárnyas-sisakos hősök, éljenek a 

kelták, a germán taréjos, gyilkos hősök, ez az érzés dominál 
őrjöngő nyugalmam felett, ahogy leterít bennünket ez a fül
ledt dermedés. Ahogy leterít engem ez a fülledt dermedés. 
Elhalt a szó, valóban. Dünnyögő álomkor csupán. Létnem- 

68



igenlés. Slusszpassz. Pont. (Vagy csak a mosolyok hiánya aj
kunkon.)

(December 18., kedd)
Engem a hóesés mindig ellustított.

Én az a kis állat vagyok, akit finom, szürke prém borít, és 
a mesék szerint imádja a sajtot. Magam inkább a babot kedve
lem marhahússal. Olyan kis odúban meghúzódó féreg vagyok. 
Szeretek a saját kis odúmban egyedül meghúzódni. Csak úgy 
szenderegni békén. Téli álmot aludni, ha hagynak.

Az imént a mellékhelyiségben a tűzforró fűtőtestre ültem 
és a fejemet a fagyos ablaknak támasztottam, így átéreztem az 
univerzumot.

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

(December 26., szerda)
Folyton könyökölök vagy markolom a hideget, azután cso

dálkozom, hogy zsibbad a tenyerem. Lassan kifogy ez az átko
zott töltőtoll.
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A hegylakó ordítozik, az ikrek idegesítően pakolásznak kö
rülöttem. Mi lesz így. Kárhozat.

(December 28., péntek)
Felrepesztve csontjainkat, a fagy már velőnkig ér. Idebenn 

is ama nulla alatt, nem beszélve az udvarról. Mínusz húsz kö
rül. Tollat váltottam, de a hideg miatt ez is alig fog. Ceruzát kell 
szereznem. Mielőtt meg nem fagyunk idebent.

De még mindig csak az Ősz uralkodik érzékeimen. Érzel
meimen, szerelmeimen, múzsáimon és verseimen.

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

bejáratát. Csak átszendergem itt az időm. Aggodalmaim, két
ségeim, félelmeim megjátszottak. Csupán az elvágyódásom a 
valós. De lassú és lusta az elvágyódásom is. A méla tekintet 
a bagoly röptét követve a kerítésen át, a templomtorony felé. 
Talán mert a gondolat is megdermed ebben az istentelen der
medésben.

Az ember próbája, a férfi próbája, a költő próbája, a Teremt
mény próbája, sőt a Teremtés próbája, Dara Bokra csak kapkod
ná a fejét idebenn. De én elcsitítom. El bizony. El én.

A gyógyszer hatni kezdett ismét. Kiengedtem. Sőt, a tol
iam is kiengedett, folyamatosan ír. Ahogy folyamatosan 
gondolom nemtörténetem fonalát. Kedvem telne egy allite- 
rációban alighanem. Aszparanta algopirin. Aztán agyő. An
golkóros aszparáguszok agóniája akadozva aluszik alattam.
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Aludni akartam, aludni akartam, aludni akartam, csak aludni 
akartam. Mért nem hagytatok. Rágyújtok inkább. Rosszked
vem is megjátszott.

Az első, kinek e történetet elmesélem, te leszel. De hogy ki 
vagy te, még nem tudom. Nem tudhatom. Rágyújtok, rágyúj
tok. Az ujjaim elgémberedtek. Szegény Dara Bokra. Rágyújtok, 
rágyújtok.

Haraptam ezt a füstöt. Megvacsoráztam. Jólesett. Ez a toll 
néha feketét fog, néha kéket. Mindkettő a gyász színe. Hahh. 
Narkomán vagyok vajon. Igen. De a mankók, melyeknek eldo- 
bálásáról az előző nem létező regényemben a mellemet dön
gettem csendesen, most módfelett szükségessé váltak minden 
mennyiségben. Mert a valós, ám megfagyott gondolataim csak 
arra várnak, hogy kiengedjenek, és akkor az én gondolataim 
teljes egészükben. Persze az egy kérdés, hogy én most ki va
gyok igazából, viszont ez már egy másik kérdés, és ugye kér
dések mint olyanok nem is léteznek valójában, mivel válaszok 
sem semmiképp, ha már az ok-okozati összefüggéseit vizsgál
juk a dolgok mibenlétének, ugye-ugye. És egyáltalán mi is léte
zik akkor. Jó kérdés.

Szegény Dara Bokra története hamarosan következik. De 
előbb pisálás, névsorolvasás.

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

Azért ha túlságosan felolvasztod a gondolataidat, el is il
lanhatnak könnyedén. Bár az enyéim inkább cikáznak, rakon
cátlankodnak. A kaotikus mozgás demonstrálása a fizikaórán, 
nyolcvankilenc tavaszán, mikor a tanárnő lábát bámultam. 
Enyhén szőrös volt. A nosztalgia, ugye.

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

És megindult.

Az Óra leikébe belesajdult az éjfél.
Ketyegésem felriasztja a tar ágon nyugvó madarakat.
Menekvés sehová.
Nem is érdemes.
Mondatok.
S ahogy végre végigsuhant a Holt Erdő fái között, a Hajnal 

hűlt holttestbe botlott óvatlanul. Felnyögött, és gyorsan múló át
kot harapott ketté hűvös gyöngyház fogsorával. A lába elé né
zett, s a Hajnal felszisszent. A Jó Tündérem feküdt ott kecsesen 
és élettelenül. Halálában tán még sokkalta szebb volt, mint annak 
előtte. Bár őutána már csak bicegnek a szavak, át szuvas fogak 
erdején.

És mégis. Kelet felől dereng valami.

Egyre inkább áttetszővé válnak a vágyak. Csak meghúzó
dok odúm legmélyén. Más nem is kell. Csak ez az üres szender- 
gés. Táplálkozni, üríteni osonok ki csupán.

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

Meghúzódni. Ez a jelszó. Meghúzódni csendesen, és csak 
kémlelni. De egy idő után már azt sem.

Csak aludni.
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(Mert éjjel van. Az őr aluszik, én figyelek. Jobb szeretem 
fordítva. Álmomban röhögni, hogy csak kémleljen a boldogta
lan, én úgysem szöknék sehová. Ha már alhatok. Ugye.)

nekem LÁMPÁSt adott az Úr a kezembe Pesten, amit azóta 
is őrzök, hogy világítson a boldogtalanoknak, ha már én, a Vak 
sehogyan sem láthatom Fényes Arcát a Napnak

(2001. december 31.)
Két tabletta.
Próbálom dokumentálni az eseményeket.
Furcsamód elkapott valami ünnephangulat. (18:50) Pedig 

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

Senki sem figyel rám. Szerencsére. A zene kellemesen mo
noton és hangos. Félhomály. A kályha és a cigaretta füstje ott
honosabbá teszi a rideg termet.

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

sének sosincs vége. A gyógyszerek minimum megölnek ma 
este. És most már a zsebemben lapul egy Trodon, valamint ki
látásba helyeztek egy-két sört. Utána esetleg még kender is elő
kerülhet. Ma nincs költészet. Ma rituális öngyilkosság van. Ami 
a legtisztább költészet, csak éppen ezért hallgatag és teljesen 
intim, mint a valós testi szerelem.

A zene átváltott valami híg szarra. Azután meg táplálkozni 
fogok. Az állat színtiszta költészete. Építek, hogy rombolhas
sak. Csak ezt fogja követni
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Nem tudom már, hol tartottam. Volt a két Ksalol, ezt követ
te egy sör, majd még egy. Azután Trodon, orron át. Utána sör, 
és még egy Ksalol. Egy séta most igazán rám fér. Hátha ráaka
dok még az áhított kenderre. Aztán majd folytatjuk. Kifulladá
sig, persze. Hogyne. Természetesen.

Sosem tudom már, mi volt az előző gondolatom, csak a líra 
hiánya feltűnő. Azóta pálinkát is ittam az imént. Érdekesmód 
teljesen tisztának érzem magam, valószínűleg a sokféle szer 
valamiképp semlegesítette egymást. Csak azért is lenyelek ma 
minden elérhetőt.

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

Gátlás nélkül leírok minden lényegtelen dolgot ma este. 
A térítők valójában lepedők. Mocskosak és gyűröttek immár. 
A hely lassan átlényegül. De ez valószínűleg csak az én fejem
ben játszódik le.

Mint minden más a világon. Tegyünk inkább elválasztó
jelet, és lépjünk tovább egy teremmel.

Indulok.
Lassan.

(December 31., hétfő, 23:55)
Tisztább vagyok, mint valaha. Drugs don't work.

Pedig rólad szerettem volna írni. Meg neked. Meg hozzád.
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(2002. január l.z kedd)
Én nem tudom. Az érzés a torkomig eljut, ott megreked.

Nem is olyan rossz eredmény az első napra.

én a szelíd bárány 
leszek ha úgy akarom 
de eltakarva ott 
lapul
a fehér agyar éles 
karom

Huszonhat év, mi. Próbál engem baszogatni az Idő. Én meg 
grimaszolok neki, szamárfület mutatok, kukorékolok, és fel
röppenek a következő háztetőre.

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

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

Oresztész elveszett valahol Athén és az otthona között.
Szilvia. Te tudod már, mi lesz velünk majd azután. Nem tu

dom, mi után, de mi lesz.
Azt írod a naplódba, hogy végül is fel kell nőni egyszer. De 

én NEM TUDOK. Meg nem is akarok, azt hiszem, mert félek 
felnőni, de azért félelmetes örökké ilyennek maradni is. Mi lesz 
majd velünk. Mi lesz.
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(Január 7., hétfő)
Vízkereszt. Vagy amit akartok, ugye.
Túlléptem a babona világán. Túl - és nem vissza. A Fekete 

Könyvet olvasva átgyalogoltam a semmibe. Mondhatnám azt 
is, hogy az Örült Arab hátán lovagoltam, de nem mondom.

Azt a könyvet különben is évekkel ezelőtt olvastam, és sem
mi köze a jelenlegi hangulatomhoz. Csak úgy eszembe jutott. 
Meg a boszorkány, aki adta. Mikor a kezembe nyomta, meg
jelölt két tiltott fejezetet. Persze ezekkel kezdtem. Utólag rájöt
tem, hogy ő valószínűleg pont erre számított.

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

Egy kicsit elvarázsoltam. A nihilizmusommal, azt hiszem. 
A narkózis után mindig felmászott az ágyra, és táncolt nekünk. 
A fiúkat persze delejezte. Én meg csak úgy ültem ott az asz
talnál, félmosolyba takarózva, a tekintetem elveszett valahol a 
szemem és a teásbögre között. Azt hiszem, ez kihívást jelentett 
neki. (Az igazság viszont az, hogy engem a kender hihetetle
nül aszexuálissá tud tenni, miközben a tudatalattim masztur- 
bál. Tehát nem kihívást akartam jelenteni, egyszerűen hidegen 
hagyott a tánca.)

A szélhámos Dina, így hívtuk magunk között, mivel való
színűleg semmi nem volt igaz abból, amit mondott. Mert volt 
egy másik Dinánk is, a Szita barátnője. Ez egy rém rendes csaj 
volt. Pincérnőként dolgozott a 8-asban, a törzshelyünkön. Es
ténként itt szívtuk és ittuk magunkat halálra. Zárórakor, míg 
Dina felmosta a kövezetét, mi legurítottunk még egy sört, utána 
megbíztuk a nőt, hogy dobjon össze valami kaját fenn a kolesz- 
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bán. Mi addig megsodortunk még egy jointot, és átballagtunk a 
Pinceklubba, hogy megigyuk a vendégek italát, esetleg elcsór
juk a pizzájukat.

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

A társaság. Badi és Dobsa, a két erdélyi. Csöndesek, egy
ben filozofikusak. Dobsa időnként túlságosan is. Mifa. Szintén 
erdélyi. Ö nem igazán tartozott a bandába, csak ott lakott sze
gény. Nem, nem közösítettük ki, de hát ő nem narkózott, ennyi 
az egész. Szita. Leginkább ő volt a ceremóniamester. A dokik 
egyfolytában a beleit vagdosták, közben eltiltották őt az alko
holtól meg a nehéz ételektől. Erre kábítószerezni kezdett, és 
persze a cannabis hatására mindig ivott is, utána meg zabáit is 
rengeteget. Azután ott volt még Híja, a tatár. Tulajdonképpen ő 
volt a dealerünk. De nagyon baráti áron szállította az anyagot, 
azután együtt fogyasztottunk. Mi öten alkottuk a társaság mag
ját. Azután ott volt még ugye a két Dina, Kacsa, a folyamato
san aggódó narkomán, Máté evangélista, az alkoholista, Ádám, 
akit a rendőrség is, meg a maffia is keresett egyfolytában. És 
még mások is. Zenészek, irodalmárok, tébolyodottak. Az egye
tem krémje. Mennyire hiányoztok ma nekem. Leírhatatlanul.
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(Január 8., kedd, 1:02)
Az őrt az imént ébresztették fel itt mellettem. Zene szól. 

Kedvemre való zene. A hideg mérséklődött. Akár kellemesnek 
is lehetne nevezni a helyzetet, ha éppen nem szegezné gyomor
szájamnak hányingertől remegő tenyerét a szorongás. Szívarit- 
miám sehogyan sem találja el a zene ütemét.

Német lány volt, akit először megcsókoltam. Még a nevé
re is emlékszem. Eirinne. Eirinne Schicker. Igazi skandináv tí
pus, a svéd popénekesnőkre emlékeztetett a hetvenes évekből. 
A Duna-parton megfigyeltem, hogy mindkét lábán hat lábuj
ja van.

Egész héten kerülgettem, pedig kínálva kínálta magát. Per
sze ott volt akkor éppen Kati is. És bennem a szerelem és a sze
xuális vágy már akkor is elkülönült. (Azóta is csak egyszer si
került szinkronba hoznom.) De azután az utolsó estén, mielőtt 
a németek elutaztak, végre mégis sikerült megkörnyékeznem 
Eirinnét. Emlékszem, sokáig ücsörögtünk a sötét játszótéren, 
s míg a szomszédos pádon a társam már az orális szexre pró
bálta rávenni a maga babáját, én még mindig botorságokat 
zagyváltam gyatra németséggel.

- Schön - és felfelé mutattam.
- Was. Dér Flugzeug - kérdezte, követve pillantásomat.
- Nein.
- Was. Die Sterne - kérdezte ekkor.
- Ja - azután kissé hosszúra sikeredett csend, végül száraz 

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

Már akkor sem tűnt túlságosan nyerő szövegnek, de elszán
tan feléje hajoltam, némi nyálat gyűjtve az első csókhoz.

Először csókoltam és másodszor érintettem női mellet éle
temben. Milyen furcsa.
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(Január 8., kedd)
ím, újra eljött hozzám a Félelem. Ugyanaz a régi zsarnok, 

aki közelített már a belek felől, az ereimben, most azt az izmos 
falú, üreges szervet vette célba, melynek neve cor.

Nem tudom, a gyógyszer a régi-e.

Az én kis legdrágább Kincsem a térdemre ült, felém for
dulva, és falnivalóan mosolygott, mint mindig. Ahogy feléje 
pukkantam a rágógumival, kissé hátrahúzódott, míg a mosoly 
csak növekedett dús ajkán, és azt mondta, hogy különben csi
nos lány ám az a Marcsi, ezután villámgyorsan lecsapott rám és 
szájon csókolt, majd megkérdezte, élvezem-e ezt a tanár-diák 
kapcsolatot.

Mielőtt elindultunk volna, láttam, hogy a konyhában a 
könyvszekrény csordultig van vízzel, és belülről egy kétmé
teres hüllőfajzat kemény orrával a szekrény műanyag tetejét 
bökdösi erőteljesen. Aggódtam, hogy átlyukasztja. Vízisikló, 
nyugtatott meg apu, erős ez a plasztiktető, nem tehet benne 
kárt egykönnyen. Ekkor elindultunk fogat mosni, és a hídfel
járónál telepedtünk le a többi ember közé. A csokiízű fogkrém 
perforált műanyag tasakban volt, először falatoztunk belőle, 
majd a fogkefémre is raktam, hogy végre fogat mossak, de vé
letlenül anyu fogkeféjére raktam, meg jöttek valami civil ru
hás, gimnazista lányoknak látszó rendőrök, és anyu mondta, 
hogy gyorsan dugjam el a kefét. Mindkettőnk fogkeféje az én 
jobb felső mellényzsebemben volt különben, és én megpróbál
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tam összedörgölni, hogy észre ne vegye anyu, az övé nedves, 
az övét használtam. Az övé régi barna, az enyém új szignál. De 
addigra már a házak között voltunk, és én a központi helyiség
ből felváltva nyitogattam a környező szobákba. Az elsőben egy 
feltárulkozó vagina látványa fogadott, a másikban dús mellek, 
tömény bujaság mindenütt, ezért vigyáztam, anyu meg ne lás
son. A középső szobában azután láttam, hogy igen nagy tömeg 
gyűlt össze, és ahogy nézték a tévét, lassan mind átváltoztak 
vámpírokká. A nagymamámnak is kinőttek már a fogai, ezért 
mondtam neki, üljön át a foteljéből a többiek közé a kanapéra, 
ott jobban érezné magát. Otthagytam őket, mentem, kerestem 
valakit, de nem tudom már, kit, és azt sem tudom, hogy meg- 
találtam-e.

(Január 11., péntek) 
Rohadt itt mindenki.

Igaz, hogy életerős fiatalember vagyok, és bírom én egymás 
után többször is, de ötven másodperc untig elég volt, hogy dug
jam itt nektek ezt a kínai férfit.

(Január 14., hétfő)
Nem emlékszem a gyógyszer nevére, amit az imént lenyel

tem, de kellemes félálomban maradtam, az álmosság minden 
jele nélkül. 0:47. Egyedül. Végre. Rágyújtok.

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

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

Pornográf szövegek következnek. A fiatalabbak fogják be 
a fülüket, de nyugodtan olvassanak tovább. A tabletta remekül 
harmonizál a szilvóriummal. Ezt meg kell majd ismételnem több
ször is. Ha már narkomán vagyok, ugye. Ismernem kell az olcsó, 
de hatásos recepteket. Hanem most már jöjjön az az obszcenitás.

A közvélekedés szexuális kapcsolatnak általában a közösü
lést, esetleg még a pettinget tartja. Ha ezt elfogadjuk, akkor ne
kem az első - végigteljesített - coitus igen későn, valamikor a 
huszadik születésnapom környékén esett meg. Költőien szólva, 
akkor basztam először rendesen.
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Szeretkezésnek alig nevezhetjük, hiszen nem szerettem ak
kor sem, meg azután sem soha. Most talán egy kicsit. De most 
épp mindenkit szeretek.

Sosem tudtam igazán szinkronba hozni a szerelmet és a sze
xet. Nálam ezeket külön hormonok irányítják. Az úgynevezett 
tiszta és plátói érzés számomra a legélvezetesebb. A fajfenntar
tás nem nagyon érdekel. Mármint az ember esetében. A lep
kék csak szaporodjanak. Meg a baglyok is. Basszatok, baglyok. 
E csendes felkiáltással zárom ma esti elmélkedésemet.

Ha Freud apó téziseitől eltekintünk - márpedig nekem 
Oresztész sokkal szimpatikusabb Oedipusnál -, akkor az első 
jelentős szexuális élményem az óvodában esett meg, mikor egy 
kislány a vécében letolta előttem a bugyiját. Bellának hívták, és 
utána még hét-nyolc évig szerelmes voltam belé.

(Érdekesmód, a vagina helyett a feneke keltett bennem na
gyobb érdeklődést, de mint utóbb kiderült, ez nem jelentett rej
tett homoszexuális hajlamot. Erre még visszatérünk, megígé
rem.)

(Január 28., hétfő)
írom ki a beleimet. A számon csorognak ki az ujjaimra, vé

gig a tollon, le a papírra.
Te tavakról beszélsz, az én életem viszont Folyó. Folyó, bi

zony, a látszat ellenére. A jeget szét fogja majd vetni egyszer az 
áradat. Bizonytalan időn belül külső és/vagy belső robbanásra 
számíthatunk.
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legyeket látok lépegetni 
legelő lovakat 
lassan a láthatáron 
loretta libben 
lógatom lábamat a 
liftben
lássátok létezésem 
lélektelen lovagok a
légben
lányok
légszomjam lohaszt de 
látok
lambadát lejtek 
lótuszt lakmuszt 
legott lófaszt 
legesztelen lekeszt 
lantom lelohad 
leveszem a lemezt

(P. S. - Ennek a versikének a címe legyen mondjuk Lemez- 
telenítés.)

(2002. január 29.)
Teljesen elfelejtettem, miről is szólt volna a mai est. Vagyis.
Minden.
Mindegy.
Részegek.
Vagyunk.
Mindnyájan.
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(Február 8., péntek)
Párbeszédek
1.
- Ha már tollat ragadtál.
- Fáradt vagyok, kicsim. Az éjjel foglalkoztattak, nem alud

tam egy órát.
- Mégis, miről írsz, Dzsó, kedvesem.
- Túlságosan fárasztom önmagamat, nem tudom.
- De Dzsó, csak tudod, miről írsz, ha már tollat ragadtál.
- Tollbamondást írok, de képtelen vagyok rájönni, ki diktál.
2.
- Haza lehet onnan jönni egyáltalán.
- Hát, már többen hazajöttek.

A fecskéim még nem jöttek vissza. Emlékszem az Őszre, ahogy 
az utolsó madár visszafordult, felém intett, majd sietve távozott ő 
is a többiek után. Egyre várom őket vissza. Elfelejtettem, melyik az 
a hónap, amikor megjelennek. Most még csak február van, de már 
igazi tavasz. Legalábbis a Hegyek között az volt, ahol az elmúlt na
pokban külső munkálatokat végeztünk. Már a drót hiánya is meg
nyugtató érzéssel töltött el, az őrök jelenlétének ellenére.

Vajon hol találkozók újra a fecskéimmel. E pillanatnak tö
kéletesnek kell lennie.

A felhőim a Hegyek közé is elkísértek, úgy bizony. Fantasz
tikus, hogy mindenütt megjelennek, ahol én vagyok. Soha eny- 
nyi elkápráztató színt és formát. Általában baljóslatúak ugyan, 
de egyszersmind lenyűgözőek is végtelenül.

És egy hajnalon, ahogy a szerencsétleneket felsorakoztatták 
a réten, én csak az ormokat figyeltem, melyek ott sorakoztak a 
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közelben, amikor is a Nap kiemelkedett a mélyből, a semmiből. 
De nem úgy ám, ahogy itt mifelénk, hanem elképesztő gyorsa
sággal kapaszkodott felfelé. És ahogy ott voltunk hárman, a ho
rizont görbülete, a sebesen felfelé igyekvő égitest és én, először 
érzékeltem, ahogy gördül a Föld.

Szívfacsarón gyönyörű, egyúttal szédítő érzés.

Tudod jól, hogy be vagyok ide zárva, és te még eljössz, az 
Álmaimba mártózol, és kísértesz átizzadt éjszakákon át. Mert 
megjelent ismét a Holdasszony, a néhai rakoncátlan Kölyök, ki 
úgy tűnik, most váratlanul felnőtt, minek folytán Pán Péter ka- 
kaskukorékja könnyekbe fullad, ő maga pedig szárnyaszeget- 
ten zuhan le a padlásajtóból. Az árulás ereje lesújtó, minden 
bizonnyal.

De ez is csak egy játék. A millióból. Fejem ma békén álomra 
hajthatom. Langy tavaszi szelek szárnyán könnyedén tovalib
ben a szárnyaszegett madár.

Szilvia először telefonált, és megadott egy csomó telefon
számot, alig tudtam mit kezdeni velük, annyi volt. A nappali 
száma, a fürdőszoba száma, az erkély száma és így tovább. De 
azután nem hezitáltam, rögtön az erkélyen kerestem, sőt nem 
is telefonon, hanem mindjárt személyesen. Ahogy benyitottam, 
rögtön láttam, hogy ez egy kórház. Ott volt ő meg az anyukája 
virágcsokorral, meg a könyvszekrény tetején, tolószékben a rég 
nem látott bátyja, megöregedve, csontsoványan, mint egy an
golkóros. Rák, mondta, de mindez nem számít, mert az agyam 
a régi. Mondta, de közben furcsán, idiótamód vigyorgott, viho- 
rászott. Ám azután Szilvia karon fogott, kivezetett a szobából, 
és fehér, egyrészes fürdőruhában, aranybarnán fürödni vitt.
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A következő éjjelen Szilvia megházasodott. Csak arra nem 
emlékszem, én voltam-e szomorú, vagy az a nagydarab, szem
üveges srác a szomszédos hálóteremből, aki az út szélén ült, 
nem messze a Kocsmánktól, és szemüveges fejét lógatta ál
momban.

Mindenesetre egész éjjel tortákat faltam, és ez jó volt.

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

(Február 11., hétfő)
Ők azok.
Tímea. Az én kedves, ismeretlen ismerősöm. Csak így hív

juk egymást. Az, akinek a sorait évek óta olvasod, de még soha 
nem hallottad a hangját, arcát sem láttad. Mégis tán jobban is
mered bárkinél. És legutóbb imigyen szólt.

- Mindez a felismerés válasz volt számomra arra, hogy mért 
nem vagyok képes Istenről, az ő öröméről és az igazságáról, az 
egyetlen lehetőségről, a megmenekülésről beszélni az emberek
nek. Mert nem is akarok. Tudom, hogy Isten kegyelmét visz- 
szautasítani egyenlő a halállal, de én nem akartam megmente
ni senkit, mert nem szerettem az embert. Mikor ez világos lett, 
annyit tudtam tenni csupán, hogy Istent kértem, gyógyítsa be 
azt, ami összetört.

- És tudod, most jól vagyok. Valami lassan és észrevétle
nül meggyógyult. Valami, ami legmélyén belül tépett, egyszer
re csendes vizű tóvá alakult, magam sem tudom, mikor és ho
gyan. Egy tóvá, amelynek a vize békés, és amelyből szeretet 
fakad, és én csak állok, csodálkozom, nem értem ezt a tavat, 

86



hogy honnan lett, ki, mi táplálja, de mindez csodálatos. Hálával 
tölt el. Eltűnt az a keserű gyűlölet és fájdalom. Az emberek nem 
lettek szebbek. Sem jobbak. Én gyógyultam meg.

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

Isten tudja.

Máté is jelentkezett, az örök barát. Ő Angliában stagnál, lát
szatnyugalomban, és a következőképpen álmodik.

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

Merjek-e az ő szavaiból is idézni. Igen, az álmok után egy 
levélben is materializálódott a Kölyök. Az Egyetlen Szerelmem.

Legyek luxuskurva. Szétrakni a lábam még tudom. Elját
szani is, hogy jó. Pénz meg abból is van, bassza meg.

Jaj, Szerelmem. Jaj. Hol az a sziget. Időről időre mindig csak 
BAJ vagyok.

Mindent ki akartak ölni belőlem. Egyvalamit nem adtam 
oda. Csak egyet. És talán ezen múlott. Nem akartam felnőni. 
Vagy tényleg muszáj. Föladni ezt.

Ismertem a Kékszakállú Herceget. Úgy szólítottam, Papa. 
Míg anyám a palotában bolyongott, Papa mesélt nekem. Éjje
lente bejött a szobámba. Éreztem a teste melegét. Simogatott. 
Suttogott.

Nem mindig tudtam, mit mond, de nem baj. Úgy szólított, 
Kiskirálylány.
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Azt is mondta, én vagyok a legszebb, legjobb, és enyém lesz 
az egész birodalom.

Suttogott. Simogatott.
Nagyon szépen tudott mesélni a Papa.
Azt mondta - rítus. Nem tudtam, mit jelent ez a szó. Azt 

mondta, titok. A MI TITKUNK. A hetedik ajtó.
Kések, kések. Rengeteg kés. Mindig. A fürdőszobában há

tulról ölelem a Papát.
A bátyám már nem hallja, én már nem bírom tovább.
Papa, ne bántsd a Mamát.
Nagyon erős voltam akkor. Ki hitte volna, hogy éppen ak

kor robban fel az első Én-Ő.
Papa tudta. Papa néha bedugta fejét a szobámba.
Papa mesél még, de nem fekszik mellém. Ott volt az Ő sze

me - a Gyilkosé.
Papa már fél. Még mesél, de már csak a kezemet fogja.
Papa részeg. Sokszor részeg. Nőket hoz fel. Nőket, akik vi

gyorognak rám nappal a klubban. Éjjel visítozó démonok a le
pedőn. Nem ismerem őket.

Papa mondja, Te vagy a legszebb király kisasszony, a tiéd 
lesz az egész birodalom. Az ÉN utam a te utad.

Melyik ÉN-é, Papa.
Papa elmegy. Papa elviszi a meséket.
Hol a Mama. Ki ő. Nem ismerem.
Papa, ne hagyj egyedül.
Papa elment. Papa hazudik. Már megint hazudik. Építi a falat.
Zsilettpenge, cigicsikk, dark-wave, még egy csikk. Katató- 

nia. Férfiak.
Fekszem az ágyon, valaki suttog, valaki simogat. Valaki 

kemény. Valaki rám fekszik. Nem mesél olyan szépen, mint a 
Papa, de. Valaki fontos nekem. Valakinek hittem egy kicsit. Az
tán valaki megcsalt. Valaki hazudott.

Valakit kizártunk. A téglák mögül röhögtünk rá. ÉN, én, 
Én és éN is.
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Aztán VALAKI nagyon meglepett bennünket.
Ülök a kórházi ágyon. Várom a soromat.
Papa, hol vagy most.
Valaki sincs itt. Hol van bárki. Akárki.
Fiam lett volna. Lányom. Mindegy. Erős vagyok. Erős va

gyunk. Még vagyunk. Jó ez. Jó ez így.
Meséltek nekem arról, hogy szerelem.
Hogy MI.
sö, zö, e, rö, e, lő, e, mö

Vért kívánok megint. Vért. A Tiédet, a sajátomat, a magza
tomét, bárkiét. Lilith ébred. Ott üvölt mélyen az ölemben.

Belemarok a számba. Vigyorogva lenyalom a vért, és roha
nok tovább.

Léptek zaja, sziklafal, láncok zaja, szárnysuhogás, flash- 
back.

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

Néma üvöltés, üszkös szájak, láncok zaja, alvadt vér - flash- 
back.

Szia, Drágám, szia. Szeretsz. Meséljünk egymásnak rémme
séket.

Ismertem a Kékszakállú Herceget. Úgy szólítottam, Papa.

Színpad. Fekete deszka. Magány. Élet. Halál. Őrület, mez
telenség, szegénység, sivárság, millió közhely.

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

rünk, gyerünk, sokadalom, eladó a BIRODALOM.
Mindig ugyanaz. Mindig vége van.
Félek, Kicsim, félek nagyon. Azok a fekete deszkák elrabol

ták az énjeimet.
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Szeretni akarok. Bízni, hallgatni, élvezni. Hallgatni az éjsza
ka csendjét, nézni a Holdat a tenger tükrében, nézni ezer szi
lánkra szaggatva a havon.

Valamikor vérem hullott a könnyem helyett. Lenyaltam, vi
gyorogtam, rohantam tovább.

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

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

Azért te altass el. Mesélj nekem szépeket. Szeretem a mesé
ket. Tudod. Ha igazak is, az jó. Ha nem, nem baj, csak sokáig 
tartson.

Szia, Lámpásom, világíts nekem. Csók. Sokszor. Látnálak 
- ölelnélek már.

(Február 12., kedd)
Im-ígyen szóla hozzám a messzi távolból a Kölyök. Kit fél

tettem, fel ne nőjön Holdasszonnyá, mert, ó, jaj nekem akkor. 
Csak fájdalmamat kukorékolhatnám bele a süket világba. Béna 
szárnyaimba takarózhatnék már csupán.

Kiéhezve, megéhezve, feléhezve, szétéhezve.
Csabikából megpróbáltak férfit faragni. Felnőttet. Felelősei. 

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

Fügét a Világnak, meg fityiszt. Meg lókukit. Kinyalhatja 
a Világ.
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(Február 19., kedd)
Kicserélődtek a falak körülöttem. Most valóban képtelen 

vagyok írni.

A perceim számiáltatnak. A villany zavarja a fiúkat. A hely
zetjelentés. Sörök. Egész délután. Két Diazepam. Sok pálinka. 
Még egy Diazepam. Pálinkával.

Nincs itt elég nyugodalom. De tiéd lesz a BIRODALOM. 
Most ÉN ígérem. Jöjj el. S elátkozlak. Végre. Ahogy kell. KELL. 
Kellesz. Nekem. Hallgasd hát énekem. Herdálom versem s éle
tem. Ó, hatnak már erősen e szerek. Tesztelnek a teszterek. 
Áhítnak jutkák s eszterek. Karmaim. Hasat s torkot metszenek. 
Nem tudok szabadulni a rímtől, de kitépem magam, bizony 
ám. Az agyam meghalt, de a kemikáliák mozgatják a kezemet. 
Ja. Ma füvet is szívtam valamikor, de az másfél éve volt.

A lány a kávéházban néha félénken felém pillantott. Sosem 
láttam még, és ez valahol csodálatos. Szerelmesnek lenni fél 
órára.

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

tottam. Gyógyászati szempontból exitus lethalis. Szempontom
ból közepes kattanás, fekete lyuk az agyamban.

Rozsdás lemezeket sikáltunk ma egész nap.
Hatni kezdett az utolsó tabletta. És valóban megnyugtatott.
(Most már csak a zene van, a vizelési inger, az utolsó cigi 

utáni vágy. Rajtad kívül. Mindörökké ELEKTRA/TIMSEL. 
Ahogy te is gondolod. Hiszem.)

Semmit sem tudok. írni sem lassan. Jó. Nagyon jó. Élvezem. 
Itt vagyok. A Városomban. Azt mondják, Kosztolányi városa. 
Nem. A miénk. Csak a miénk. Egyetlen Szerelmem Az Égben. 
Félek. Lassulok. Narkós vagyok. Púnk. Sok ez. Lesz még. Új lap.

Biztosan.
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V. FEJEZET

(Február 21., csütörtök)
Új arcok. Riadtak. Kisegerek mind. Szegények, mind eb

ben az ocsmány, fakókék hálóruhában. Megnyugtatást várnak. 
Megteszem.

Amit tudok.

Újraolvastam ezeket. Átálmodtam az előző részt is, úgy tű
nik. Fejezetet. Mindegy. Igaz is.

Újabb fejezet. Na ja.
Hát aludjunk. Aludjunk inkább. Jobb lesz. Mindenképp.

(Február 23., szombat)
A drót itt is csak drót. A bot bot, a korbács korbács. A kü

lönbség a levegőben van, azt hiszem.
Hiányoznak most a felhőim. Az ég piszkosszürke paplan, 

fullaszt. A fecskéim is még valahol csak félúton lehetnek idefe- 
lé. Szeretnék a homokban feküdni, és érezni, ahogy parányi ár
nyékaik átsuhannak rajtam. Csupán ennyi. Teljék az időm, míg 
belém festik álmaikat apró szárnyaikkal.

És a felhőim, ó, a drága felhőim. Búcsút intenének minden 
áldott napnyugtakor.

Hol vagy most.
Árulásnak érzek minden egyes pillanatot nélküled végtelen 

érzékenységemben.
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Papa nem mesél, ugye. De kinek mesélek én. A teherautó
nak. A kopott szekrényeknek, a festékszórónak, a szürke falak
nak. Az olajos betonpadlónak.

Kérdőjelek.
Ahogy várlak. Haránt, hátrafelé múlnak a percek. Lustán 

vergődök közöttük, nincs rendszer. Végtelen agónia a köd, 
ahogy rám telepszik. A gondolat követi a kéz mozdulatait, 
vagy fordítva. Nem tudom. Továbbra is átaluszom az Időm. 
Csak ez maradt nekem. Az alvó Gondolat.

Te vajon megmaradtál-e.
Kérdőjelek.

Ismerted a Kékszakállú Herceget, és úgy szólítottad, Papa, 
de engem akkor hogyan szólítasz, mondd. Pislákol még a Lám
pás, de hagyom inkább kialudni bizonytalan időre. Nincs kinek 
világítanom. A kopott falaknak nem fogok, az bizonyos. Önma
gámnak. Úgy csak elemésztődök.

Alszom tovább.

(Március, sem 8., sem 21., de végre 1., és ez nem semmi)
Ez a levegőváltozás jót tett nekem, azt hiszem. A szívem

nek, a bőrömnek. Lekopogom.

És mindezen kívül dolgozik itt a konyhán egy nő. Magas 
és sötét hajú, és karcsú és gyönyörű. Mindig valahová a vég
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telenbe bámul, mert a szemünkbe nézni mégsem mer, hiszen, 
ugye-ugye, de én mégis elkaptam egyszer a pillantását, jobban 
mondva, a Pillantását, és tegnap azt a halszeletet vettem el - az 
egyetlent -, amit ő rakott a pultra, és mindez olyan csodálatos, 
merthogy újra szerelmes lehetek, csak úgy, magamnak, ahogy 
a legjobban szeretem, mert szeretem. Egylélegzetreszerelem, és 
minden lelkesedés nélkül, csak amikor akarom, belelovalom 
magam, és elhiszem, mert tudom, hogy ő is ugyanúgy érez, bár 
meglehet, nem irántam, de ez már mellékes, egyáltalán nem lé
nyeges. Ugye.

Ma este, a vacsoránál, ahogy állt ott a pult mögött, kissé tá
volabb, félig eltakarva a többi szakács és a sorakozó szerencsét
lenek által, egyik kezét a csípőjén tartotta, miközben a másikkal 
az arcán babrált, közben valahova a végtelenbe bámult vágya
kozva - ahogy gondolatban magam is oda tekintek -, olyan 
volt, mint a Felhőim, amikor esténként búcsút intenek a Szebb 
Holnap reményében, a felhőim, melyek sosem voltak ennyire 
baljóslatúak, ugyanakkor elkápráztatóak is egyben.

Anonim, megfoghatatlan szerelem. Csodálatos. Sosem fo
gom elfelejteni.

A minap elgondolkodtam a latrinán, hogy mi a jobb, mi ér 
többet. Az önkielégítés, avagy a szarás-é. Ilyen-olyan ürítések, 
hasonló idegközpontokat birizgálnak.

Valóban, egy kiadós kakálás - spontán alliteráció - sokszor 
többet jelent egy átlagos maszturbálásnál. Tudod, az olyan ki- 
verem-és-kész dolognál. Mert mért nyögdécselünk a WC-n. 
Minden alkalommal csupán az erőfeszítés miatt-e. És szeretke
zés közben csakis az élvezet miatt vajon. A megterhelés és a kéj 
édestestvérek, mindig együtt jelentkeznek, és nyögéseket csal
nak az ember ajkára. Előfordult-e már mással is, hogy székelés 
közben merevedése volt. Velem többször is. Nem tudom, meny
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nyíre függ össze mindez a homoszexualitással. A végbélben ál
lítólag közel tízszer annyi a mechanoreceptor, mint a pénisz- 
ben, de még a vaginát is megelőzi ezen érzősejtek számában. 
Ami engem illet, már jó régen leellenőriztem magam a nemi 
elferdüléseimet illetően, a végsőkig leástam kíméletlenül, és rá 
kellett jönnöm, hogy javíthatatlanul heteroszexuális vagyok, 
és annak is a legkonvencionálisabb része vonz csupán, kivé
ve amikor éppen az aszexuális énem bújik elő teljes rezignált
ságában.

Tehát nem vagyok homoszexuális, biszexuális, nem vonza
nak az animális dolgok, a nekrofíliáról nem is beszélve. Nem 
élvezem a fájdalmat, és azt sem, ha másoknak fájdalmat oko
zok - testileg. Nem lopok el bugyikat, nem leselkedek. Nincs 
anyakomplexusom. Gyermekkoromban volt (érzelmileg), meg 
is mondtam az anyámnak, ha felnövök, feleségül veszem. Azt 
hiszem, ez természetes, a legtöbb fiúgyermekkel előfordul, csak 
nem merik bevallani, Isten tudja, miért. E pontban egyetértek 
Freud mesterrel.

Önkielégítés közben néha fantáziálok kövér és/vagy idő
sebb (középkorú) nőkről. De ez már ízlés, és nem ízlésficam, 
ha a konvenciókat vesszük figyelembe. Mert távol álljon tőlem, 
hogy a szex bármely formáját is elítéljem - ha mindkét fél szá
mára örömöt okoz. Hogy bármit is elítéljek, ha már itt tartunk. 
Mit tud az ember megítélni. Ne ítélj, hogy ne ítéltessél, ebben a 
pontban egyetértek a bibliával.

A fiatal lányok viszont hihetetlenül vonzanak. Inkább ér
zelmileg, mint szexuálisan, de szexuálisan is. A serdülőkorban 
lévők. Úgy tizenöt év körül. Ezt már ugye elítéli a világ, hiszen 
a testem huszonhat éves. De míg a szellemem agg, a lelkem a 
gyermekkorban rekedt, és nem is fog onnan kilépni, míg élek. 
Én legalábbis így remélem. Ez az én Pán Péter-szindrómám, 
ahogy én nevezem. És örülök neki, és hiába kényszeríti rám a 
világ a lelkiismeret-furdalást, mert nem engedek az erőszak
nak, és nem fogok mindenáron felnőni. Odaadó, tiszta szere
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lemmel tudok szeretni egy gyermeket - függetlenül attól, tizen
három éves-e, vagy negyven -, mert hiszem, hogy csak ő tudja 
átérezni, és csupán ő képes viszonozni. Nem hiszek a bűnös 
szerelemben. Ha bűnös, akkor már nem szerelem.

Egy szó, mint száz, a végbélen át végbemenő szex csupán 
annyiban érdekel, amennyiben a szarást önkielégítésnek tekint
jük. Mert azt - férfiasán bevallom - szerfelett élvezem.

mutass egy tuti helyet 
ahol pisálni lehet
(ezután az ember nyugodtan 
pontot tehet pont) 
és minden mehet
(tovább)

A részeg kutya balladája.

(Egyébként ez az a park Szabadkán, ahol most is vagyok, 
ahol belenyúlkáltam Zitába annak idején. Aki tisztára szerelmes 
volt, én meg folyton a szer hatása alatt álltam már akkor is. így 
megvolt közöttünk az összhang. Tehát elindultunk mára. [Is
tennek hála.])

Most jöttem rá, hogy valójában meg kell tanulni igazán nem 
nézni sehová. Ez a koldusok, a csavargók mesterfogása, akik
nek nincs igazán választásuk.

Vizelni egy forgalmas park közepén valóban nagy művé
szet, ha ki akarjuk várni a megfelelő pillanatot. De hogy min
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den pillanat megfelelő legyen, az már a nemnéznisehová mű
vészete, ami a legtisztább és legnagyobb.

Mindenesetre ma délután láttam meg az első idei szúnyogot.

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

Kísértetet láttál. Igen. Mert ez az a hely, ahol annak idején 
féltünk egymástól.

És most aztán hallgass ide, Kincsem. Félbetörött betűkkel 
szántom széjjel a mocskos papírszeletet.

Mert mivel ahogy az előbb meglepetten konstatáltam, a vi
lág ilyenkor is csak olyan, mint egyébként. Csupán TE változol 
meg, Drágám.

Vizet iszok egy pohárból. És árulkodók közben. A vizet a 
számban tartom, hogy átélhessem a kétéltűek örömét. Hama
rosan rá fogok gyújtani. Az érdekesség kedvéért. A toliam mé
lyen a múltban szánt. Nagyon mélyen a narkotikum hatása 
alatt állok. Csodálatos. Meglehet, holnap eljössz.

Furcsa a kézírásom, kár, hogy nem látjátok. Egy teljesen 
más emberé, nem szögicsabáé, mert én nem vagyok szögicsa- 
ba. Nem. Engem nem úgy hívnak.

Nem emlékszem a nevemre.
Furcsa. A Világ megmaradt, csupán én fordulok lassan kör

be. Nagyon furcsa.
Hajnal van. Hajnal van. Hajnal van. Hajnal van.
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Tetszőlegesen. Lehet többször is, kevesebbszer is. Hagyjuk 
már, ó.

Igen.
Minden bizonnyal.
(Jó Éjszakát.) Pont.

(Március 3., vasárnap)
Minden könyv egy vallomás, legyen az verseskötet, regény 

vagy lexikon.
Én író vagyok, érzem. Ó, szeretnék mesélni minden kis 

szegletéről a Világomnak.
Van egy fixa ideám, az egyik énem fixa ideája. Ellenőriz

getem a dolgaimat. Naponta ezerszer. Hogy megvan-e min
denem. A pénztárcától kezdve a kulcsokon keresztül az utol
só papírszeletkéig a zsebemben. Ez másokat idegesít, engem a 
legjobban, ugyanakkor élvezetemet lelem ebben a cseppnyi bo- 
londériában.

íme egy apró, lényegtelen vallomás, részemről tinéktek.

ígéretemhez híven most beszámolok arról, hogyan győződ
tem meg heteroszexuális mivoltomról.

Júmeó sohasem titkolta biszexualitását. Nem is igen tehet
te, férfias külseje ellenére elég, ha megmozdul vagy rád néz, 
máris minden nyilvánvaló. Külön története van annak, hogyan 
lett ilyenné, amit egyszer majd talán elregélek. Meggyőződé
sem, hogy senki sem születik pederasztának.

Először egy művésztalálkozón csókolt meg. Máskor is meg
esett már, hogy csókolóztam férfival, társaságban, botránykel
tés céljából, de ez most más volt. Érzelmekkel telített, az ő ré
széről legalábbis.
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Aznap este jócskán a boroskupák mélyére néztünk, mint 
rendesen. Emlékszem, egy nővel fetrengtem a domboldalon, 
a lugasok között, a felkapált földön. Aztán ahogy sétáltunk a 
dombon lefelé, én átöleltem a nőmet, Júmeó meg belém karolt. 
Felváltva csókoltam jobbra és balra.

A dolog utána még megismétlődött néhányszor. Számomra 
szórakozás volt, polgárpukkasztás, számára talán valami más, 
több ennél. Sosem kérdeztem meg, nem beszéltünk róla.

Aztán elérkezett a nap, amikor úgy éreztem, meg kell bizo
nyosodnom, jelent-e vajon számomra valamit a férfi szexuális 
szempontból. Egy züllött est éjszakáján Júmeó nálam aludt. Az 
ágyamba invitáltam, és kezét azonnal a péniszemre helyeztem. 
Ő persze azonnal működni kezdett. Én már az erekció állapotá
ban vártam, mindez csupán koncentráció kérdése. De a folyta
tást már az ösztöneimre bíztam, nem képzeltem oda mondjuk 
egy nőt, hiszen nem ez volt a célom. Csakis Júmeóra figyeltem, 
ahogy dolgozott a kezével, majd orálisan is. És semmi. Az eja
kuláció nem következett be. Egyszerűen hiányzott a vagina, hi
ányoztak a mellek, a női test kecsessége, a bőr simasága. Cirka 
tíz perc elteltével szóltam, hagyja abba, nincs semmi értelme 
folytatni.

Neki talán fájt a dolog, de hát ki mondta, hogy nem vagyok 
önző és kegyetlen. A célomat elértem. Bizonyosságot szerez
tem, hogy javíthatatlan heteroszexuális vagyok. Talán lefele
ződtek így az esélyeim egy szombat estét illetően. Ez van.

Júmeó még próbálkozott ezután is néhányszor, engem to
vábbra sem zavart a dolog. De számomra mindez megmaradt 
annak, ami előtte is volt. Botránykeltésnek.

Semmi többnek.

Tizennégy ötvenöt. Tévedtünk egy órát. Dokumentálom az 
eseményeket. Egy cigarettányi idővel ezelőtt mentél el.
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Egy óra a pádon. Nem mondtam semmit. Mit is mondhat
tam volna. Hamarosan elvisz téged a vonat megint.

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

Még a köhögésem is idegennek tűnik. Mintha angolul kö
högnék, mondjuk. Este van, este van. Kiki fél. És az a srác, 
aki velünk szívott ma este, átkozottul hasonlít az én Ádám 
barátomra, akit még Gödöllőről ismerek, és folyton, folya
matosan lőtte magát valamilyen szerrel. Szarral, akarom 
mondani. A soraim ezúttal hullámoznak. Vajon ki fogja elol
vasni, a mesét meghallgatni. A soraim hullámoznak, és min
den körbefordul, majd eltűnik önmagában. Igen különös. 
A ma esti szél vörös ködöt hozott napnyugatról. Mímelem 
a magányt.

Az első nagylemezünk címe, amit majd kiadunk, legyen, 
mondjuk, Pofon. Arcul ütöm a Világot. A pofájába röhögök. 
Görögnek a görögök.

Fenséges látvány voltál, ahogy ma beléptél a Kapun. Gyö
nyörű, előkelő. A fiúk mind irigyek most miattad. Milyen 
álomba vonszoljuk magunkat, Édesem. A Drót Naplójába ír
lak. Bevésem Neved a Halhatatlan Tudat Sziklájába. Ahogy 
rovom egyenként a Betűidet, gyöngyöző homlokomat tógám
ba törlőm. Őskori koponyám van. Szőr fedi robusztus teste
met. Vinnyogó hangok hagyják el torkomat, ahogy megvita
tom magamban tetteinket e térben. Az Időbe süpped vissza 
nyakam, a tér ködén át a Semmitől hetvenhét mérföldnyire 
keletre. Papírom, lám, mind fölszántva, toliam lassan kiapad.
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Járulj még hozzá egy öleléssel, hogy remekművé váljon a férc, 
ujjaim, ahogy felenged bennük apránként a fagy, nyálazva la
poznak egyre csak tovább. És nincs oldal, mely meghátrálásra 
késztetne.

Ó, a te ölelésed. És egy teljes órát tévedtünk. Kétségbeejtő. 
Valóban. Akkordok arcában alkonyat. A kikötőben végig, ha
ránt a homokban mindenütt hínár, haltetemek, sirályszar. A víz 
egy felfordult garnélarákot hintáztat. A felhőkön keresztül nem 
látszik a lenyugvó nap. Arcod az Arcom, a Világ összefolyik az 
ereimben. A tüdőként táguló univerzum a halál óramutatója.

Másodpercre pontos.

Rágyújtsak, vagy mégse. Ilyenek. Denevérekkel játszanék 
az árokparton, de anyu nem engedi. Anyu félt engem, minden 
bizonnyal. Aludnom kéne már. Ma valóban itt jártál, ahogyan 
azt a bevésett memória tudatja velem. Rovátkáit nem koptatja 
az Idő. Meghergelem az Időt, megbaszom az Időt. Nem félek 
már az Időtől. Nem kell a Félelem. Van belőle elég. Elzsibbasz
tottam a félelmeimet. Hibernáltam. Belefagyasztottam a Teg
nap Megkeményedett Szikláiba. Fénylő, mágikus rúnák őrzik 
ott vastag biztonságban.

Lelassultam.
Lassan megtelik a füzet.
Leballagok alfába.
Az angyalok ördögi mosolya és a Bárány szelídsége keve

redik Arcunkon. Egybeolvad minden. Összefolyik és kitágul. 
Halvány hóesés, hol vagy most.

(Március 4., hétfő)
És lehunyom a szemem és felnyitom a szemem
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VI. FEJEZET

Ahogy ott álltunk délután a sorban, már egy éve ugyanaz a 
monoton trombitahang ismételte folyamatosan ugyanazt a mo
noton dallamot.

Áldott a te szemednek édes karikája, kedvesem. Az eső 
szürkén csepergett, és hiába vártuk a szivárványt vagy a Ki
keletet.

(Március 8., péntek)
Öten egyre, kicsim.
Lázzal köszöntött rám Ez A Nap. Az internacionalitás bi

zony szép dolog. Az ünnepek vége meg úgyis csak egy pont, 
akár ezé a mondaté.

Csak tébláboltunk egész nap, aztán szívtunk is valamics
két megint, hogy teljessé váljon fejemben a tompaság. Később 
vagy egy órát a nőkről beszélgettünk, nem állapítva meg sem
mi újat, de azt alaposan. A fiúk egymásnak adták a telefont, 
mert nem tudták eldönteni, melyikük barátnője jelentkezett, 
összevissza beszéltek, míg a nő végül is megszakította a vo
nalat. Ilyenek.

Véget ér lassan a délelőtt.

(Március 9., szombat)
Sehogyan sem akar alábbhagyni a láz.
Ma minden hiányzik, ami a szabadságot jelenti. Verőfény. 

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

Bízom azért erősen.
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(Március 10., vasárnap) 
Felvettek a gyengélkedőbe.

(Március 11., hétfő)
Délelőtt. A nyitott ablakon át besüt a nap, és valóban min

den szép, ahogy a szomszédos ágyon fekvő bajtárs megállapí
totta az imént. A levegő friss, annak ellenére, hogy jelentős a 
forgalom itt szemben. A tuják megteszik a magukét, leszűrik 
a port és a gázokat. És még a lázam is csökkent.

Pompás.
A reggelt azonnal onanizálással kezdtem. Tartott még az 

ébredési erekció, amikor bejött a nagy mellű, korosodó nővér, 
hogy elvégezze a vizitet. Egyszerűen nem volt választásom.

Talán beszélgetést kellene kérnem a pszichológusnál. 
Ő egy fiatal nő, apró, de formás mellel, pompás hátsóval. Biz
tosan ki tudnánk ötleni valami jó kis terápiát a számomra. 
A szívritmuszavarra úgyis legjobban hat az adrenalin-tesz- 
toszteron koktél.

Az is eszembe jutott egyébként a minap, hogy az egyetlen 
rokonom, aki egy időben vonzott szexuálisan, az a nagynénim. 
Persze sosem ez volt a meghatározó érzés közöttünk, hiszen ő 
az egyik legjobb barátom. Tizenkét évvel fiatalabb az apámnál, 
nálam ugyanannyival idősebb. Az ő fia meg nálam fiatalabb ti
zenkét esztendővel. Furcsa dolog ez a számokkal. A matemati
kának csak a misztikus része érdekel.

Ó, kedvesem, hiányzol most nagyon. Ő idetartozik, a Vá
rosba. De évekkel ezelőtt északra költözött. Azóta ritkán látom. 
Pedig mi mindent éltünk át itt együtt.

A vér gyöngyszemei táncolnak a szemem előtt.
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A festő meg én porosán, fáradtan és egy vas nélkül érkez
tünk Szabadkára. Csak olyan villámlátogatásnak indult, de a 
nénikém ott fogott bennünket estére. Ö egyébként a nagysza
bású partik mestere.

Aznap rajtunk kívül meghívott még egy rockzenészt, egy 
színészt, egy riporternőt és egyéb képviselőit a Város művész
alvilágának.

Mi akkor a festővel rekordokat döntögettünk, s én egyál
talán nem a májam, hanem a gyomrom tágulásának kapacitá
sán csodálkoztam el nagyon, ahogy eltüntettünk fejenként több 
mint tíz liter sört. Tehát hajnalra túl voltunk a rekeszen, viszont 
a kender és a pálinka ködén át mindez nem is tűnt olyan ren
getegnek.

Közben száguld velünk a taxi, én a hátsó ülésen gyömöszö
löm a riporternőt, nem sejtve, hogy a zenész fickó kedvese. És 
ülünk a vadnyugati stílusú étterem teraszán, és váratlanul meg
jelenik a Gyermekkori Nagy Szerelem, aki most Nagykaliberű 
Nő. És kérdezi, mióta vagyunk együtt Zitával, és én csak mosoly
gok, erre ő bólint, szóval nem vagyunk együtt, és azt is mondja, 
hogy ő aaaaannyira szerelmes volt belém, mindaddig, míg nem 
váltam pattanásos kamasszá. Mondom, én is így vagyok vele.

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

Aztán hajtunk tovább, és én nem tudom, hogyan kerültünk 
a diszkó elé az utcára, ahol makacsul vetkőztetem Zitát, köz
ben kérdezgetem, hogy zavarja-e, hogy homoszexuális vagyok, 
meg hogy zavarja-e, hogy Gyöngyvérbe vagyok szerelmes. És 
ő egyre hajtogatja, hogy nem, nem, jaj, nem, nem zavarja. Jaj, 
dehogy. És végül ő kísér haza engem, és reggel, amikor feléb
redek, már megint ott ül csendesen az ágyam szélén. Mondja, 
csak benézett munkába menet, már megy is, húsz perc múlva 
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a stúdióban kell lennie. Én meg nem búcsúzhatok tőle illően, 
mondván, nem csókolhatlak meg, a tegnapi dolgoktól irtózato
san bűzlik a szám.

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

Megteszem, bár sokkal jobban esne, ha együtt taposnánk.

A nagyanyám tanított imádkozni. Egészen kicsi fiú voltam 
még, három-négy éves talán. Egyenként ismételgettem utána a 
szavakat végtelenül, később együtt mondtuk a fohászt.

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

Van egy érdekes pontja a taníttatásomnak. Amikor ahhoz 
a részhez értünk, hogy miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek, tanítóm ehelyett azt mondta, s mi is megbocsátunk 
halálunk óráján. Ámen. Különös. Vajon hogyan hangzott az ősi, 
az eredeti. Én mindenesetre megmaradtam az utóbbi verziónál. 
Valahogyan ez tűnik a megfelelőbbnek számomra.

Istennek eredendő jellege a megbocsátás. Úgymond nincs 
választása, hiszen ő teremtett, őt terheli a felelősség azért, amit 
mi teszünk. A Tökéletesség kérdését itt nem feszegetem.

Viszont az embernek megadatott a választás joga. Mikor 
Káin megölte öccsét féltékenységében, és elrejtőzött, Jahve ha
marosan rálelt, és megszólította. Ismerjük a történetet. Meg
kérdezte, hol van Ábel, majd szépen lassan elmondatta vele az 
igazságot, amit természetesen már úgyis tudott. Azután meg
jelölte, hogy senki bosszút ne álljon Káinon tettéért. De még 
a testvérgyilkosság előtt az Isten a következő szavakat intéz
te hozzá. A bűn az ajtó előtt leselkedik és reád van vágyódása, de te 
uralkodjál rajta.
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Egyes fordításokban azt olvashatjuk, de te uralkodni fogsz 
rajta. Ez a restségre való nevelés, hogy minden mindegy, mit 
teszek, úgyis minden eleve elrendeltetett. Máshol meg az áll, 
de te uralkodjál rajta. Ez már a szigorú, a fanatikus egyház fer
dítése. Az eredeti szövegben szó sincs parancsról. Ott a timsel 
szó szerepel, ami héberül annyit tesz, lehet, vagyis rajtad áll. Te
hát csakis rajtad áll, hogy ellenállsz-e a bűnnek. Hogy egy ki
csit még tovább menjünk, érzékeink, ösztöneink és elménk ál
tal megadatott, hogy megítéljük, mi Bűn, és mi nem az. És ez 
hatalmas dolog. Isten végtelen kegyelmében mindezt megadta 
nekünk. A Választás Jogát.

Ezért vagyok mélységesen hívő, de vallásos egy cseppet 
sem. Az Egyház vívmányai. A cölibátus. Mintha szeretkez
ni tisztátalanság volna. Hogy Krisztus evett, ivott, de nem 
székelt. Mintha székelni bűn volna. Az Egyház szemében én 
csak lázadó vagyok, eretnek, és tán jobban szeretné, ha ateista 
volnék.

Számomra a Könyvek a misztériumot jelentik, szeretek el
mélkedni a soraik felett. Emészteni őket, nem csupán elfogadni, 
hogy ez van, és kész. Nem mintha nem hinnék, hiszek én mé
lyen. De meg is akarom érteni. Azt hiszem, én is beleharaptam 
volna az almába. Sőt. Azt hiszem, bele is harapok nap mint nap. 
Ez a művészet, az alkotás lényege. A valamilyen irányba hala
dásé. Hogy előre vagy hátra, nem számít. Az Univerzum szem
pontjából úgysincsenek irányok. És én folyóvíz vagyok, sosem 
lényegülnék át tóvá, azt hiszem.

Más népek szent Könyveit is lapozgattam. Sőt. A Necrono- 
micont is elolvastam, a tiltott részeket legelőbb - hiszen az Érme 
mindkét Oldala érdekel. És persze egyre inkább rájövök, hogy 
nincs két Oldal. Én is kíváncsi lennék arra a fix pontra, ami el
választja a Jót és Rosszat. El kéne dönteni, a híd elválaszt vagy 
összeköt.
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Mégsem a gondolkodásom vezetett el odáig, hogy hívő le
gyek. Fordítva történt. A hitem már megvolt ott belül, azt hi
szem, úgy születtem. Valójában az a véleményem, hogy vala
mennyien úgy születünk, csak az emberek nagy hányadánál a 
civilizáció rakta máz eltörni a Felsőbb Lényekkel való kommu
nikációra szolgáló érzékszerv pórusait. Bennem szerencsére ez 
a folyamat nem játszódott le, a civilizációra különben is kevéssé 
figyelek oda.

Hogy mindezt a génjeimnek köszönhetem-e, vagy a nagy
anyám tanításának, nem tudom. Valószínűleg mindkettőnek. 
Talán ahogy Krisztus széthintette közöttünk a lelkét, hozzám 
egy kicsit nagyobb rész jutott, mert én őt érzem magam körül 
igen gyakran. Nehéz ezt elmagyarázni annak, kinek pórusai el- 
tömődtek. Az áthidalhatatlan szakadék hívő és ateista között. 
Mert bármily régóta elmélkedem is e dolgok felett, semmit sem 
sikerült még teljesen megértenem. Csupán érzem. De azt na
gyon. Időnként jön egy vibráció a gerincemen. Ami ezt köve
ti, az nehezen megmagyarázható, de testi és lelki boldogság, 
urambocsá', a szerelem érintéseire emlékeztet.

Valószínűleg sokakat megbotránkoztat ez utóbbi hasonlat, 
de itt megint csak a civilizáció és az ő konvenciói a hibásak. Egy 
eszkimó, vagy mondjuk egy busman egész biztosan másként 
vélekedne.

Nem. Nem vagyok keresztény a szó szoros értelmében. 
Hogy a zsidók nagy szakállú istenét képzelem el valamilyen 
módon, meg hogy valahova fölém képzelem el, azt javarészt 
nagyanyámnak és persze Jézus Krisztusnak köszönhetem. 
A Szellem valójában körülöttem van mindenütt, valóban szel
lemi lényegű, és a hit sem a legmegfelelőbb szó, mivel nem 
csupán hiszem, hanem érzem is. Könnyű így hinni, ugye. Nos, 
igen. Mindez már közelebbinek tűnhet az ún. pogány hiede
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lemvilághoz. De miért is ne. Hiszen az összes Könyv és monda, 
Szépmező Szárnyától Mohamedig, mind ugyanarról szól, csak 
másképpen tolmácsolva, megfelelve az adott kor és nép kívá
nalmainak.

És itt következnek be a torzítások, melyek a vallást az ál
hívőkön keresztül puszta babonává züllesztik. Ezért nem járok 
templomba, mert csak a Tiszta Forrás érdekel, és azt még több
nyire megtalálom a Könyvekben.

Az álhívők legfinomabb érzékeit a civilizáció már bevakol
ta, de ők megpróbálnak vakon hinni, érzék és értelem nélkül, 
rigmusokat kántálnak, melyeket sem nem értenek, sem nem 
éreznek át. Az Egyház konvencióinak megszállottjai ők. Nem 
bárányok, birkák.

Mások megelégelték a dogmákat, és az Egyházakon belül 
vagy kívül külön kis egyházakat hoztak létre időről időre. Gyü
lekezeteket, szektákat. Nézetem szerint, ezeknek voltak bizonyos 
pozitív vívmányaik, de egy idő után ugyanoda vezettek. Az Egy
ház állóvíz, így egy idő után szükségszerűen bealgásodik.

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

Jézus biztosan a barátom lett volna - mint ahogyan az is -, 
sétáltunk volna a Jordán partján, talán vitázunk is valamely 
kérdésekben, és biztosan jobbá formált volna, mint amilyenné 
magamtól váltam. De mindenképp barátként, és nem közvetí
tőként gondoltam volna rá.

És egy kupa bort bármikor szívesen megosztottam volna Vele.

Kissé belefeledkeztem a témába, talán egyszer egy teljes 
könyvet szentelek majd neki. A lényeg, hogy örökre hálás ma
radok kettejüknek - a nagyanyámnak és Krisztusnak -, hogy 
szegényen is gazdagon és kétségkívül boldogan élhetek és hal
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hatok. A boldogtalanságot magam idézem elő az elmélkedése
immel, mert meg kell járnom a poklot, hogy megtisztulhassak.

De a jövőbe a boldogságom mutat. Úgy bizony.

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

ammónia, az agyagos fekete föld, a régimódi, tüzelős sparhelt, 
a rajta pörkölődő csirkehús illata. Mindezek a falut, a nagyszü- 
leimet és a gyermekkort jelentik nekem. Az elvesztett, majd újra 
meglelt angyali gyermekkort.

A régi falusi emberek legnagyobb erénye, hogy urai az Idő
nek. Míg a szerencsétlen cívis csak lót-fut, és felette uralkodik az 
idő, elnyeli, és még ki is röhögi. Sokszor bizony visszavágyom 
oda, a Gyermekkorom Falujába. Bár én sosem sietek nagyon se
hova, viszont idegesítenek ezek itt a hisztérikus nyüzsgésükkel.

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

(Március 12., kedd)
Máté evangélistával robogunk a Zagyva töltésén. A kis mo

torkerékpár sebesen veszi a kanyarokat, felveri a port. A kora 
nyári nap máris forrón perzsel.
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Én hátul ülök.
És egyszer csak belerobbanunk egy falba. Átszállók egy fo

telon, és elveszítem az eszméletemet.
Ahogy magamhoz térek és körülnézek, látom, hogy a parti 

zavartalanul folytatódik. Máté evangélista viszont sehol. Se a 
motor, se semmi. A cuccaimat keresem, de nem lelem. Ekkor 
odalép hozzám a házigazda, a nagy szakállú, fülbevalós Ró
bert, aki annak idején először sodort nekem jointot. Kérdem, 
hol vannak a dolgaim, mire ő a szemközti falra mutat. De ahol 
érkeztünk, nincs már fal, látszik a mező, a dombok, a távolban 
a kanyargó folyó. A Zagyva, azt hiszem. Visszadobtak, mond
ja, s én egy barlangot látok, a bejáratánál apró tűz ég, rajta a 
táskám. Egyszerre egy hatalmas fekete kutya ugrik elő a bar
langból, és megragadja a szatyrot. De Róbert azonnal ott terem, 
felkap egy botot a fűzből, s égő felét a dög pofájába löki. Erre az 
vadul felnéz, látom, ahogy parázslik az orra, füstöt fúj, és piros 
a szeme, azután üvöltve eltűnik a lyukban.

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

Én magam vagyok az.

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

De ez a nővér tényleg nem hagy nyugodni. Ahogy bejön 
reggel, nyitogatja az ablakot arasznyira tőlem. Rút, viszont 
öregségében is karcsú és hihetetlenül dús keblű. Szemöldöke 
alig van, de a haja szép hosszú, és erősen festi szintén dús ajkát.
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Ma fekete vászonnadrágot viselt, meglehetősen testhez ál
lót, és csipkés melltartót, ez jól látszott a vékonyka pamutblúz 
alatt. A köpenyt sosem gombolja be, megfigyeltem.

Még egy szabadkai emlék motoz bennem már hetek óta. 
Most, hogy itt fekszem, ezen a kórházi ágyon, a szomszédom 
egy súlyos narkomán, a heroinnal birkózik, és a heroin bizo
nyul erősebbnek. Ez a fickó ismeri az egész podgoricai alvilá
got, és valószínűleg a poklot is jól ismeri, meg azért itt mind
annyian egy kissé zizzentek vagyunk, már napok óta fekszünk, 
ez valahogy meghülyíti az embert, sőt az egyik őr még külön 
nagyon irritál, és csak a narkó, a zene meg a meditáció a téma, 
viszont mégis nagyon pozitív az egész, magam sem tudom, 
miért, mindenesetre el fogom most mesélni azt a régi esetet a 
sörről és a pengéről.

Kilencvennyolc tavasza volt. Április, azt hiszem. Az első 
verseskötetem az előző év karácsonyán jelent meg. Elérkezett 
az ideje, hogy Szabadkán is bemutassuk.

Nolával érkeztünk meg a Városba. Ő volt a Nagy Szerelem 
mindaddig, míg közösen meg nem gyilkoltuk a kislányomat. 
Még ma is élnek bennem mindketten, de már nem fáj annyira, 
már nem érdekelnek, nem, már nem. Nem álmodok róla egy 
bizonyos éjszaka óta.

Aznap verőfényes idő volt. És nekem az a perverz ötletem 
támadt, hogy Nolát bemutatom az Örök Szerelemnek.

Szilvia mosolyogva fogadott. Csupán az édesanyja látszott 
meglehetősen féltékenynek. A lányok megittak egy kávét, én 
persze a kötelező sört és pálinkát, aztán indultunk is a könyv
tárba, ahol a nagynénim megszervezte a bemutatót.
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Lement a performansz, utána bemutattak a javarészt fiata
lokból álló publikumnak, miközben én természetesen a hölgy
vendégekkel teremtettem szemkontaktust, majd ezt követően 
felolvastam néhány verset, meg egy részletet az azóta is íródó 
kisregényemből.

Azután annak rendje és módja szerint eladtam néhány pél
dányt a kötetből, felvettem a honoráriumot, és huss, máris it
tuk az áldomást a Kansas nevű kocsmában, néhány lépésre a 
könyvtártól. De mivel én lebujpárti vagyok, hamarosan érzé
keny búcsút vettünk a nagynénimtől, és átsétáltunk a Kobrába, 
a pályaudvar mellé. Itt már folyt a szesz, apadt a pénzem, de a 
napidíjból azért jócskán tellett.

Befutott még néhány otthoni színész, kiknek aznap Szabad
kán volt előadásuk, a hangulat egyre fokozódott. Innen kezd
ve már filmkockánként peregnek előttem az események. Sűrű 
vágásokkal.

A lányok kitalálnak valami halál-koktélt, összevissza 
mindenféle tömény italokból. Nola a WC-ben sír. Én nyug
tatgatom. Később a tulajdonosnő is. Én közben pisálok és vi
hogok. Ismét a korzón vagyunk. Nem tudom, miért. Nézem 
az órát. Nem szabad lekésni a 2:30-as hajnali vonatot. Van 
még idő. Rog. Egy olcsó pincecsehó. Iszunk tovább. Kirúg
nak, záróra. La Bohémé. Mindenki mindenkit csókol. Előbb 
az asztal alatt, majd az asztalon. Kirúgnak. Hajnali négy. 
Záróra.

Korzó. A vonat elment. Sebaj. Éjjel-nappali, egy karton sör. 
Iszunk tovább.

Nem tudom, hogyan kerültünk vissza Szilviáékhoz. Ülünk 
körben a szőnyegen. Halk zene. Félhomály. Az Örök Szerelem 
nem nyugszik. Performansz. A félbetört penge a bal térdem 
mellett ér földet. Nem, Szilvia, én most nem tudom megvágni 
magam. Csináld te nekem is. Vér a vérbe, vér az ajakra, csók. 
A seb is szájként nyílik felém, ahogy a szívem lüktet, vért köp a 
padlóra. Artériás vágás. Nola beköti.
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Reggel a kanapén ébredek, a többiek még a földön alsza
nak. Megállapítom, hogy szép kis gavallér vagyok, az egyetlen 
ágyról leszorítottam a két legimádottabb nőt és a legjobb bará
tomat.

A kép egyébként költői. A szőnyegen elszórt ruhadarabok, 
alvó testek, hamu- és csikkhegyek, sörösdobozok. És vér. Vér 
mindenütt.

Megnézem a karom. Eszembe jut a vágás. Elfintorodok.
A Kobrában a tulaj keresztet vet, ahogy újra megpillant 

bennünket másnap délelőtt. Azóta is így tesz, valahányszor be
nyitok.

Sosem kérdeztem meg tőle, pontosan mi is készteti erre az 
önkéntelen mozdulatra.

A telefonra ébredek. Sűrű éjszaka van még. Felveszem a 
kagylót, és várok egy keveset, hogy magamhoz térjek. Senki 
nem szól bele. Csak szuszogást hallok, később lihegést. Valamit 
megsejtek.

- Nola, te vagy.
- Én vagyok - leheli.
- Hány óra van. - Szünet.
- Nem tudom.
- Mit csinálsz. - Szünet.
- Festek. Sárga virágokat.
- Nola, hol vagy most.
- Azt sem tudom - feleli, és csak vihog, vihog ész nélkül, 

mire leejtem a kagylót.
Álmot láttam, néhány nappal a hívás előtt. Láttam az anya

macskát, az elpusztult egyetlen kismacskával, majd a kislányt 
a gépkocsi hátsó ülésén, gyönyörű, fekete hajú, fekete szemű 
kislányt, szomorúan, anya nélkül, ahogy néz rám a szélvédőn 
keresztül, és az autó távolodik.
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Nola másnap még felhívott, és közölte, hogy elmegy a kór
házba, azután nem jelentkezett többé, és én sem próbáltam meg 
elérni őt.

(Március 13., szerda)
Most már csak nézem a papírt. Ebből a helyből már kihúz

tam minden energiát. El kell tűnnöm innen. Most már csak el- 
bágyaszt.

Holnap lelépek.

(Március 19., kedd)
Csirkéket akarok látni. Meg libákat és kiskutyát. Szere

tem nézni ezeket a tanyai állatokat. Ahogy csak úgy dögle
nek a porban. Megnyugtat a látvány. De képzeld, mekkora 
megrázkódtatás az egy bogár számára, ha odadobsz mellé egy 
parázsló csikket. Milyen lehet az neki, egy bogárnak. Mintha 
egy lángoló tömbház omlana eléd az utcán. Még elképzelni is 
szörnyű.

Egy nagy kör a nosztalgia. Ahogy elindulsz a gondolattal, 
végül visszajutsz ugyanoda. Mikor szívok, javarészt a nosztal
giával gerjesztem a jókedvemet, no meg kefélgetek is egy keve
set, hogy megalapozzam az eljövendő nosztalgiát.

Az Egyes Számú Drót mögött végeztünk munkálatokat, az 
előző helyemen. Odafelé átutaztunk a Kisszerelmem faluján. 
Egész idő alatt valami hatalmas fesztivál előkészületein érez
tem magam, ahogy rakodtunk, szívtunk, meg ittuk a sört és a 
pálinkát. Mindeközben elmúlt és eljövendő dolgok keringtek 
körülöttem, meghintve a nosztalgia varázsával.

A dealeremmel is beszéltem a mai nap folyamán. Rendel
tem nála három gét szombatra.
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Immáron este van. Természetesen nem tudom, miről is 
akarok írni. Mit akarok mesélni. Nem végeztem el semmit, 
amit terveztem ma estére. Azaz fogat azt mostam, meg a csiz
mámat is kifényesítettem. De semmi a telefonból meg a cikk 
közléséből. A cikk közlésének céljából a szöveg átmásolásá
ból.

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

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

Nem. Nem. Ma este inkább nem írok.

(Március 20., szerda)
Ó, ismét a jó öreg Ksalol. No meg az elsőrendű dél-szerbi

ai pálinka. Pénzem már nemigen van, de azért feltalálom ma
gam. Ügyesen.

De tényleg, milyen lehet az egy bogárnak, ha odadobsz 
mellé egy parázsló csikket. Hatalmas megrázkódtatás. Ahogy 
a pici szíve egy dobbanásnyit kihagy. Elképesztő.

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

Azonnal folytatom, csak lenyelek még egy bogyót. Hiába. 
When you got to go, you got to go.
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A foci, a szerelem, az új barátok, a szesz, a narkó és a vita
minok. A nosztalgia függvényében mindez felér az orgazmus 
érzésével. A srác az előadáson ugrabugrált, ideges volt, és ösz- 
szehordott mindent a kábítószerekről. Csak egy picit hoztam 
zavarba a meszkalinnal, amit csak hírből ismert, no meg a va
rázsgombával, melyről az életben nem hallott.

Imádom, ha nem látom rendesen a tévé képernyőjét. Ismét 
a nosztalgia. Elképesztő.

Elképzelhető.

(Március 25., hétfő)
- Ki vagy te.
- Lecsúszott egzisztencia, züllött egyén ebben a Nagy Gör

dülő Fosban.

(Március 27., szerda)
Hetedszer telik meg a Hold. Sugarai megfestik a Drótot, 

míg amögött felsejlik a külvilág.

(Március 29., péntek)
Ma éjjel álmomban végre kipróbáltam a heroint. Intravéná

sán, és megosztottam valakivel, kettő az egy arányban a javam
ra, de már nem emlékszem, ki volt az. Közben megjelentek a 
régi barátok az iskolából, meg a tavalyi diákjaim is, és az egész 
gyönyörű volt, és most már majdnem bizonyos vagyok benne, 
hogy sosem fogok barátkozni ezzel a porral. Túl szép.

A délutáni álmomban viszont medvére vadásztam, és meg is je
lent a vad, itt, az ágyak között, és beszélt is hozzám, elmesélte, hogy 
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ő a legveszélyesebb préda, mely könnyen vadásszá válhat, meg
mutatta a karmait, és azután már nem beszélt, de egyáltalán nem is 
üvöltött, csak közeledett némán, és én lőttem rá, de sehogyan sem 
tudtam eltalálni. És akkor letettem a puskát és vártam a csapást, 
már szinte éreztem is, ahogy a karmai elérik az arcom és a nyakam 
jobb felét, már át is éltem a halált, de akkor visszaröppentem az idő
ben. A barátaimmal kiruccanást terveztünk a dombok közé, és nem 
értették, mért félek mélyebben bemerészkedni a sűrűbe.

Ismét lázas vagyok.

(Március 30., szombat)
A tegnapi est azzal kezdődött, hogy nem állt a helyén a 

Hold. Ott, ahol pontosan egy nappal azelőtt láttam. Hová rejtő
zött a felhőtlen égen, nem sejthetem.

Egészen kis kölyök voltam még, hét-nyolc éves talán, és 
volt egy ikerhúgom. Egy vérszopó dög tett bennünket szolgái
vá. Nőstény dög volt, gyönyörű, akár az Éjszaka, de felért bár
melyik Mesterrel. Engem a víz, a húgomat a tűz hatalmával ál
dott meg, s így pusztítottunk hármasban ezredeken át.

Néhányszor próbáltunk a húgommal fellázadni ellene, de 
míg a fűztől csak erősebb lett, a víz láthatatlanná tette. Karók 
a szívbe. Ugyan. Érdekesmód a lázongást sosem büntette, csu
pán kacagott. És gyilkolt tovább. Minden érzelem, minden gyű
lölet nélkül, puszta kedvtelésből, akár a menyét.

Azután egyszer egy hídon mentünk át hármasban. És ak
kor a húgommal valami új, eddig sosem érzett erő szállt meg 
bennünket ugyanabban a pillanatban. Ő megállította a Dögöt, 
és a Tűz összes energiáját a homlokának irányította, míg én egy 
leheletnyi késéssel ugyanazt tettem a Vízzel. A vérszopó siste
regni kezdett, lehanyatlott a hídlábhoz a sárba. Utánafutottunk. 
Egy maréknyi sistergő hamu maradt belőle, amit én azonnal le
pisiltem, majd szétdobáltuk a csontjait.
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Évekkel később a nagyi fészerében valaki a helyére illesz
tette a két hosszú szemfogat a felső állkapocsban, és az egészet 
az üst alatt lobogó tűzbe helyezte.

Amikor megpillantottam, már késő volt. Láttam, hogy él. 
És mosolyog máris.

(Március 30., szombat, 20:49)
Talán már faragják valahol az én keresztemet is. Nem tu

dom. De most egyáltalán nem érzem ezt, legyen neked hála, 
Istenem.

(Március 31., vasárnap)
Néhány apró gondolat.
Ha mást nem is, itt egyvalamit megtaláltam. Amit az isko

lák lefaragtak rólam. Rég elvesztett önmagamat.
Az autistáknak legalább egy tulajdonsága megvan bennem is. 

Hogy a mindennapok kis berögződéseivel védekeznek a világ ellen.
Hölgyeim és uraim, egészen nyugodtan tegezzenek mind

nyájan. Hamarosan vissza fogok ásni egy olyan gyermekkorig, 
ahol én magam is tegezni fogok mindenkit, tekintet nélkül kor
ra és nemre.

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

A nagyapám tűnődött el egyszer, hogy mért kell Jézusnak 
még ma is a kereszten haldokolnia.
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És valóban, ezt a mea culpa maszlagot sem tudta az egyház 
belém sulykolni a szenvedő jelképeivel. Ha útjaim során meg
pillantok egy feszületet, üdvözlöm azt, de tudom, hogy ő már 
lekerült onnan, és az egész nem a bűneimre fog emlékeztetni, 
hanem egy igaz Emberre. És itt nem Krisztust alacsonyítom le, 
hanem a tiszta emberi szellemet magasztalom.

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

Ismertem ott egy embert, aki a latroknak is játszott. Felnéz
tem rá.

Még most is él ez az ember. De már nemigen játszik senki
nek. És rózsamézet sem gyűjt egy ideje.

Az imént egy fickó tréfásan megkért, hogy jöjjek le a fáról. 
Mondom, nem, nekem elegem lett, én visszamásztam, és köny
vet írok. Most még csak kevesen gyülekeznek idelenn alattam, 
de majd gyarapodni fognak.

És az a legszebb az egészben, hogy a fa gyökerei erősek, 
mélyen szerteágazóak, ami biztonságot ad, viszont én azért 
bármikor szabadon eltávolodhatok.

Ez az egy hete ilyenkor a legnehezebb. A hónapokat, az éve
ket egészen jól bírom nélküled. De ez. Ez fáj.

A hol vagy most, a mit csinálhatsz most érzése, sőt még a ki 
van veled most is ott motoszkál, bár ezt még mindig nem valljuk 
be egymásnak. Hogy néha inkább megölnélek, mintsem hogy 
mással légy, hiszen úgysem lehetsz másé, s tudom, hogy te is 
csak így vagy ezzel. Üresjáratok. A félelmeid. Ez a tűz csak hi- 
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bernálódhat, hamujába nem fullad sohasem. Prométheusz mája 
a szerelmünk. Oresztész Oresztész, Elektra Elektra most már, 
mindörökké.

Minden este egy szál cigarettát szívok el abból, amit a bú
csúzáskor a zsebembe tömtél. Éppen máig tartott, még van 
egy szál. Pedig nem számoltuk. A Virágvasárnapi Ajándék
csokor.

A Vérem. A Kenyér. Minden a helyén volt aznap este. Bú
csúzáskor azt a dalt énekelted nekem, s ezzel végleg megfontad 
a Köldökzsinórt. Az Anyám vagy immár. Vigyázz rám.

Törékeny gyermek vagyok csupán.

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

(Április 2., kedd)
Van valami meghitt a pályaudvari restik légkörében. Igaz, 

számomra minden hely kedves, ahol alkoholt mérnek. Viszont 
ezekhez a csehókhoz még egy tucat kellemes emlék is köt. 
A Nagy Utazások emléke ugyebár.

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

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

Nem tudom, megfigyeltétek-e már, hogy az igazán szép 
arcú nők sokszor elhanyagolják a testüket. De hála legyen az 
Istennek, az én szépségideálom nem ugyanaz, mint a kor szép
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ségideálja, és egyáltalán nem zavar egy-egy vastagabb hátsó. 
Sőt. Hiszen végül is festő vagyok, vagy mi a szösz.

Álmomban hologram alakjában jelent meg a Holdasszony. 
A Jézus Szíve templom utcájában a gépkocsiút fölött pillantot
tam meg, amint furcsa, erotikus jógagyakorlatokat mutatott be, 
úgy kétméternyire a talajtól. Azt mondta, hogy a sofőröket pró
bálja idegesíteni, izgatni a mutatvánnyal. Amúgy most otthon 
ül a hatodik emeleti lakásában, és unatkozik. Miután kibeszél
gettük magunkat, mondtam, hogy ha elfárad a jógagyakorla
tokban, jöjjön nyugodtan, megférünk itt ketten az ágyamban a 
sárga csíkos paplanom alatt. Ám ő közölte velem, hogy igazán 
kedves vagyok, de nem szeretné most elkapni az influenzámat. 
Majd legközelebb.

Ahogy én sírom a Holdat, rég holt szerelmem istenasszo
nyát. Hol írtam, hol olvastam e szavakat.

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

És mégis, és mégis mozog a föld. Körülöttem.

Ha futsz egy nő után, sokkal jobbak az esélyeid, amennyi
ben két lépéssel mindig mögötte maradsz. És én egyfolytában 
hordok magamnál gyűrött, de csodálatosan szép virágokat a 
részükre.
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(2002. április nemtudomhányadika, talán hétfő)
És még egy sör és még egy pálinka és még egy-két cigi és még 

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

Újraolvastam a novelládat. Halott Gyermekem Anyja. Hal
doklóm én is, azt hiszem. Lassan be kell vallanom magamnak. 
Hatalmas vérrögöket fújok ki az orromból. Nincs már itthon 
több nyugtató. Az utolsókat porrá őröltem, és felszippantottam 
egy felgöngyölített százassal. Káinról és Ábelről szeretnék még 
írni, mielőtt befejezem ezt az egészet. Most van egy lány. Egé
szen fiatal. Azt hiszem, szeret, csak sajnál. És Szilvia is itt van 
még, és szintén szeret, és még csak nem is sajnál, és Andalú
ziába utazna velem, miután összeházasodtunk, de nem tudom, 
lesz-e még erre időm. Nem tudom, hol vagy most, Nola.

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

Még egy gyógyszer következik.
Nem tudom, mi lesz így.
Éppen a füzet felénél tartok.
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Az egyetlen kérdés. Akarod? Most akarod?

Ölelem magam, kedvesem, ölelem magam. Nem sírok to
vább. Nem siratom magam.

azután ismeré ádám az ő feleségét 
évát aki fogad vala méhében 
és szüli vala kaint és monda 
nyertem férfiat az úrtól 
és ismét szűlé annak atyjafiát 
ábelt és ábel juhok pásztora lön 
kain pedig földmívelő 
lön pedig idő múltával hogy 
kain ajándékot vive az úrnak a föld 
gyümölcséből
és ábel is vive az ő juharnak első 
fajzásából és azoknak kövérségéből 
és tekinte az úr ábelre és az ő 
ajándékára
kainra pedig és az ő ajándékára 
nem tekinte miért is kain haragra 
gerjede és fejét lecsüggeszté 
és monda az úr kainnak miért 
gerjedtél haragra és miért csüggesztéd 
le fejedet
hiszen ha jól cselekszel emelt fővel 
járhatsz ha pedig nem jól cselekszel 
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a bűn az ajtó előtt leselkedik és reád 
van vágyódása de te uralkodjál rajta 
és szól és beszél vala kain ábellel 
az ő atyjafiával és lön mikor a mezőn 
valának támada kain ábelre az 
ő atyjafiára és megölé őt 
és monda az úr kainnak hol 
van ábel a te atyádfia ő pedig monda 
nem tudom avagy őrizője vagyok-é 
én az én atyámfiának 
monda pedig az úr mit cselekedtél 
a te atyádfiának vére kiált 
én hozzám a földről
mostan azért átkozott légy e földön 
mely megnyitotta az ő száját 
hogy befogadja a te atyádfiának vérét 
a te kezedből
mikor a földet míveled ne adja 
az többé néked az ő termő erejét 
bujdosó és vándorló légy a földön 
akkor monda kain az úrnak 
nagyobb az én büntetésem hogysem 
elhordozhatnám
ímé elüldözöl engem ma e földnek 
színéről és a te színed elől el kell 
rejtőznöm bujdosó és vándorló leszek 
a földön és akkor akárki talál 
reám megöl engemet
és monda néki az úr sőt inkább 
aki megöléndi kaint hétszerte 
megbüntettetik és megbélyegzé az úr 
kaint hogy senki meg ne ölje a ki 
rátalál
és elméne kain az úr színe elől
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és letelepedők nód földén édentől 
keletre

(Április 11., csütörtök)
Ha szétszednek is más férfiak, én majd mindig itt leszek 

veled, hogy összerakjalak. Ó, a Kopasz Énekesnő, ki hitte vol
na, hogy rád találok ebben a Nagy Gördülő Közös Koporsóban, 
ahol kutyák párosodnak a sötét utcában, miután a házatokig 
kísértelek a Második Napon.

(Április 18., csütörtök)
Ismét a Drót. Ismét a jó öreg Ksalol. Ismét a jó öreg éjszaká

zás. S most én vagyok a megbízott őr. Egészen furcsa érzés. És 
meglepő módon nem is olyan rossz. Ez kissé ijeszt.

Ma először alkalmaztam ezt az antidepresszánst a rendel
tetésének megfelelően. De ez csakis véletlenül fordulhatott elő. 
Most viszont éjfél után ismét a Narkomán bújt elő, teljes lelki 
valójában. Oly szépek e szerek szertelenül nyeldekelve. És tisz
tán. A Trodon-alkohol-cannabis koktélok, megspékelve a por
rá őrölt, csíkokra húzott, százassal felszippantott nyugtatókkal, 
kétségkívül csak a Kattanást hivatottak indukálni. De most a 
kristálytiszta explózióra vágyom a köztiagyban.

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

Ki hitte volna, hogy az egykori kis daturaárnyékú (datura- 
ágyékú) hölgy megegyezik azzal a csodával, ki most szintén 
erősen közelít az Egy felé. Vajon ki hitte volna.
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Korán van még, hogy lírába foglaljam nevét. Mert éltem 
amúgy is a LÍRA/HORROR egyvelege, és ő mindkettőben fő
szerepet kapott. De még túl friss és mindent leigázó az érzés, 
hogy - akár kaotikusán is, de - átlássam. Akarom mondani, ész
szel átérezzem. Akarom mondani, miket zagyvátok összevissza. 
Nagyon szerelmes vagyok. (Kérdőjel. De csak jelképes kérdőjel.)

Gyújtsunk rá inkább.

A délutáni görnyedő rosszkedvem, majd a mostani emelke
dett állapot akadályoznak, hogy elmondjam kusza érzéseimet a 
Kopasz Szépséggel, a kopasz szépségeddel kapcsolatban. Vagy 
éppen a kezdeti kuszaság.

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

És még ez is csak hozzád vezet. Minden Út. Róma tévedés 
volt, lassacskán rájövök. Már régen rájöttem, azaz.

Ez él most bennem. A harapások, a szorítások, a simítások, 
ajkad a kulcscsontom környékén, nyakad a karomon, tenyerem 
a lapocka mögött, a lábak a comboknál összegabalyodva. Telje
sen összegabalyodtam.

És persze a nemenjel. A nemenjmégelkérlekmaradjmégitt- 
mellettem. És az érzés, hogy őszinténgondoltad. És a nemaka- 
rokmennidemennikell kínja. Te is úgy fájsz bennem, ahogyan 
az Egynek fájnia kell. Lehet két Egy. Kérdőjel.

A megelőző napok filmkockái. A végigivott, végigtáncolt, 
végigautózott éjszaka, ahogy a párnám voltál a kis Fiat hátulsó 
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ülésén, a mégmindignembiztoscsókok, a harc a pincérrel a zár
órái kocsmaajtóban, az ujjak bizonytalan egymás után kutatá
sa, az átdidergett hajnalodó utca, az első egymástszorongatása 
csók nélkül az árnyékos kapualjban.

A drót szétválaszt és összeköt egy időben. Nagyonszerel- 
mesvagyok. Kérdőjelecske. Vágyódom. Kétségkívül.

De nem én lennék, ha bizonyosan tudnám, mire is.

Az is eszembe jutott még az éjjel, hogy talán írtam már, mi
lyen jó beállni a WC-n, hogy közben lassan már azt sem tudod, 
hol vagy, csak érzed, valami potyog ki belőled, meg még arra 
is jó az ilyesfajta ürítés, hogy cseppet visszahozd magad az em
berek világába, de ma csupán arra jöttem rá, hogy a kender fo
kozza a szarás egyszerű örömét.

(Április 20., szombat)
Iszonyatos szomjúság gyötör már napok óta. Furcsamód 

csupán vizet innék, de sosem elég. Na, én amúgy is olyan so- 
semelégsohanemelégember vagyok.

És ha már a víznél tartunk. Eszembe ötlött a minap, hogy 
Prométheusz és Lucifer vajon egy és ugyanazon személy 
volt-é. Lucifer neve, ugye, fényhozót jelent. Tükröt tartott az 
ember elé, és egyben megáldotta vagy -átkozta a látás lehető
ségével.

Prométheusz a tüzet hozta el az Olümposzról, ha jobban 
végiggondoljuk, ez ugyanazt jelentette a fajunk számára. Mind
kettőjüket megbüntették, letaszították, megláncolták, örök kár
hozatra ítélték. Az első lázadás atyja mindkettő.

Érezted már, hogy amikor átlépsz egy küszöbön, valami 
végigvibrál rajtad, egy pillanatra minden elsötétül, és aki fel
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nyitja a szemét, már nem te vagy. Arca az Új Napot formázza.
Maga a tökély. Egy másik ember.

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

Posztméh. Veszedelmes jószág.

(Április 23., kedd)
Valami éjjeli tápászkodó éledés, jóval a milliárd könny ser

kenése előtt, a Föld Árnyékában jótékonyan elrejtve minden bá- 
mész tekintet elől, a halálon innen, a halálon túl.

A Nagy Játszma kellős közepén.

Én vagyok itt a Kisfőnök. Hehh. Kiskirály. Kissárkány. Az 
imént zongoráztam a mutatóujjaimmal. A tasztatúrán, a billen
tyűzeten, akármin, bármin. A bioenergiámmal kapcsolgattam a 
telefonokat, a lámpákat. Halkítottám, hangosítottam a magnót, 
írni viszont alig vagyok képes. Fizikai értelemben.

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

Majd folytatom később, ha kiengedett a Görcs az ujjaimból. 
És még jobban beleállt a görcs az agyamba, mert van még egy 
szál cannabiscoctaüom. Én vagyok itt a Kisfőnök. Hehh.
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Mohón kapkodok ide-oda a televízió és a rádió között, azt 
sem tudom, mit faljak. Rettenetes az étvágyam. Most, azt hi
szem, kávé után kajtatok. Ja. Az jó lesz. (Az imént a szó fölé 
raktam a pontot, és nem mögé. Na ja. A filmszakmában előfor
dulnak ilyen meglepő kis fordulatok.)

Apró gondolatok tárháza a fejem.
A kávé itt gőzölög előttem az asztalon. Ilyenkor (megnézi 

az óráját), hajnali kettő után ez bizony feldobja az emberfiát. 
Megkóstoltam. Finom lett. Jobb, mint az előző, mely lábvíz jel- 
legűre sikeredett. Mindkettőt én főztem. Ez a mostani finom 
lett. Úgy bizony.

Most rágyújtok, és elfogyasztom a hajnali kávémat. Éljen 
Garfield és az ő bölcsessége. Éljen, éljen.

A kávét megittam, majd onanizáltam. Nem tudom, van-e a 
kendernek ejakulációserkentő hatása. Úgy tűnik, van.

Még mindig kell valami. Most vizet kortyolok, és már a kö
vetkező cigi jár az eszemben. Van még egy olajos tonhalkonzer- 
vem is, amit még attól a fickótól is sajnálok, aki a jointot adta. 
Hiába, na, az Étvágy.

Hagyma sajnos nemigen akad. Hacsak nem kutatom át a 
zenész kabátzsebeit. A múltkor egy gerezd fokhagyma esett ki 
az egyikből. Iszonyatosan éhes vagyok. Ez nem emberi.

Mozgatom a fülemet, és ide-oda száguldoznak a gondola
taim. Követni őket sajnos képtelen vagyok. Az Éhség mindent 
leigáz.
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Nem tudom eldönteni, hogy szerb nyelven vagy angolul 
énekelnek a rádióban, s hogy nő teszi-e, vagy férfi vajon.

Türelmetlen vagyok. Enni akarok. De még nincs itt az ide
je. Várni kell. Valamikor a mostani pillanat és a reggeli között 
majd el fogom szívni a maradék kendert. Maradék pillana
tok. És az előtt kellene elfogyasztani a halat. Most egy kelle
mes dallam szól. Ismerős. Rágyújtok, vizet kortyolok, és hall
gatom.

Déjà vu. Már harmadszor dobtam ugyanoda a végigszívott 
csikket a szemeteskuka mellé. A faszi elment, és sodort egy 
újabbat. Ez az éjszaka a véges-végtelen. Az ördögé vajon. Ó, el
vágyódom innen. Sok minden húz kifelé. De elégedett vagyok 
vajon. Ha már belül vagyok a Dróton, próbáljak meg elégedett 
lenni. És tegyek meg mindent, hogy elégedett lehessek. Csikar 
a hasam. Nem tudom, mit fogok előbb csinálni. Enni vagy ürí
teni. Legelőször is szívni fogok.

Ránéztem a naptárra mégis. Elgondolkodom, hol is vagyok 
voltaképpen. A Drót. Hát persze. Vizet megyek merni. A toa
lettben átléptem valami láthatatlan akadályt. Mindenki ásíto- 
zik. Fejem kopaszra nyírva, nyelvem rőfös kötél húzza. (Verebes 
Ernő fél gondolata.) Na ja.

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

A szerelmes prostituált balladája. Ez még egy előző gon
dolatom. Ennek szerelemnek kellett lennie. De már VÉGE van. 
A Bánat kellőképpen! megnyilvánulásai a szemünkben. És a 
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mosolyok hiánya ajkunkon. A fognyomodat még viselem az al
karomon.

Ennem kell. Ennem muszáj.

Szombaton felutazunk Palicsra, Kölyök. (Eszedbe jutott 
már, hogy minden gondolatodat lejegyezd.) Megígértem, tehát 
elmegyünk, bár még nem tudom, hogyan. Megnézzük a tevé
ket meg a krokodilokat az állatkertben, azután a játszótérre me
gyünk, majd a Kastélynál a legmagasabb bástyára mászunk fel, 
és ott szeretjük egymást, míg világ a Világ.

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

Lassan múlik a nap. Lassan.
Az enyelgő hajnali narkomán.
A fél joe-t délelőttre tartalékolom. Az majd, az.

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

Beálltam tetőtől talpig. A Nagy Közös Medencébe. (Vi
gyázz, többértelmű szó.) Minden évekkel ezelőtti és évekkel 
ezutáni. Csak a pillanat létezik, szenved és cselekszik.

Amúgy már délelőtt van. Úgy fél tíz tájban jár az idő. Az
óta sem aludtam. Az a bizonyos maradék jött szóba nálam az 
imént.
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Nem tudom, mit gondolhattak ezek rólam, hogy álló éjsza
ka a budiban lógtam. Meg ahogy elszívtam az emberek ener
giáját az ébresztőkor. Különös látvány lehettem.

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

(Április 24., szerda)
- Adj még időt.
- Mennyi időt akarsz.
- Sokat.

(Április 26., péntek)
(A Kopasz Énekesnő levelébe.
A Vidám krumplibogarak együttesnév hogy tetszik. Vagy a 

Részeg koalák. Jaj, tele vagyok ötletekkel. Persze a nevünk Lője- 
tekle!, csak még úgy izé. Lassan szövegeket is kezdek írni, meg 
ugye itt a srác gitárja is. Teljesen izgatott vagyok meg lelkes, 
mint egy hároméves kölyök, ha dobostortát pillant meg a tá
lalóasztalon. Figyelj, de komolyan. Ha legalább mi kerten hi
szünk. [Nem fogod elhinni. A rádióban ebben a pillanatban a 
következőt mondta egy suttogó férfihang, nada, nada, nada. És 
teljesen függetlenül szólt mindentől. Ez üzenet. Érted. Mint a 
pezsgőspalack, meg ezek a dolgok. És ez biztosan pozitív üze
net volt.] Hű. Szóval, ha legalább mi kerten hiszünk a dologban, 
akkor már senki sem állíthat meg bennünket. De komolyan. Az 
összes helyi bandát az fogja vissza, hogy á, innen úgysem lehet 
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kitörni. Hát egy faszt. A földhözragadtak csak keseregjenek. 
Előttünk meg ott az Út. Én látom. Te. Tudod, hogy engem nem 
érdekel semmiféle karrier, ilyenek. Csakis az irodalom, a szín
ház, a zene. És ha még negyven évig is kell koptatnom a tol
iam, a torkom, a húrjaim, akkor is fölfordítom ezt a kibaszott 
Világot.)

(Április 26., péntek)
Valamelyik énem igenis élvezte a temetést. És ha jobban át

gondolom, már ő volt az is, aki készülődött. Ballonkabát. Feke
te öltöny. Fekete kalap. És ő volt jelen mindvégig. Pálinka. Tá
volba révedő tekintet. Cigaretta, kávé. Gyűrűforgatás.

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

És jól is van ez így. Megérdemeltük a kárhozatot. De a 
könny még egy esély. A purgatórium előszobája.

(Április 29., hétfő)
Fejemben lassan fészket rak magának a téboly.

(Május 1., szerda)
Antagonista szerek bevitele következik. A Skorpió és a Nyi

las furcsa egyvelege a zsigereimben már úgyis eleve ezt pre
desztinálja. Nem más ez az egész, mint lustán nyújtózkodó 
készülődés a hamarosan megkezdődő Nagy Utazásra, az úgyis- 
kifogsütniméganap jeligével ellátott Téboly eljövetelének remé
nyében. Ezt súgják a csillagok. Úgy legyen.
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Olyan szép ez a csaknem színtiszta állapot. Sőt. Azt hiszem, 
ez csak az igazán Tiszta. A sanzon a rádióból, közben Verlaine 
sorai, lágy hópelyhek a Nyár Küszöbén. A kávé fenséges illata 
még itt kering körülöttem. Lelki orgazmus, ejakulációját a pa
pírra fröccsentem.

Az éjszaka fényei és neszei mind bennem lélegeznek, lük
tetnek, szuszognak. Tücsökcirip a szívverésem. Tétova holdsu
gár a gondolat. A Vénusz illata eléri az ajkamat. Egy óra van. 
Híreket mondunk.

Egy újabb tabletta. Eltöprengtem, mért múlik ilyenkor eny- 
nyire hihetetlenül gyorsan az idő. Valószínűleg mert minden 
pillanat annyira jólesik.

Mint egy-egy korty hűvösen gyöngyöző sör átmulatott éj
szakák hajnalán.

Egy számomra igen kedves történet jutott eszembe az 
imént. Nem tudom, vajon az író fantáziája szülte-é, vagy meg
történt, de a választ eleve magában foglalja.

A gyermek Krisztus valaha egy sebesült latrot ápolt, rejtve az 
emberi tekintetek elől, egy szalmakazal oltalmában. Egy alkalom
mal vékony gyolcsingecskéjében hozott vizet a lázzal küszködő 
betegnek. Mikor az felgyógyult, eszébe jutott az eset, és megkér
dezte. Megtörtént. Vagy csak álmodtam. És Jézus Krisztus a kö
vetkezőképpen válaszolt. Ez tőled függ. Hogy miben hiszel.
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A múlt éjjel mindhárman meglátogattak. Az Egy helyére 
ezúttal behelyettesítődött a Kopasz Énekesnő.

Először a Szépséges Tekintetű érkezett. Arról beszélt, hogy 
ennek a szerelemnek nincs realitása, a mindenek unszolásának 
ellenére sem. Közben még csábítóbban pillantott éhes-gyöngy
ház szemével, mint valaha. Azt hiszem, meg is csókolt, de ez 
nem biztos.

Közvetlenül azután, hogy távozott, K. É. toppant be hoz
zám. De róla kicsit később mesélek. Időben, de nem a történet 
legöngyölítésében. Mert a filmkockák közben bizony peregtek, 
a szökevény is megkerült, kihallgatták, sőt még falatoztam is, 
újabb kávét is főztem. No meg a kötelező tabletta, ásványvízzel 
leöblítve. Jobb híján, ugye. Ez a cigim lassan végigég.

Mit tegyek, egyfolytában ellenőriznek bennünket.
És az éjszaka megállíthatatlanul gördül tovább és tovább és 

tovább és tovább

Szóval a Második Démon és én ott ültünk egymás mellett, 
törökülésben. A térdünk összeért. Egyfolytában a legjobb barát
nőjének nevén tanakodtunk, de egyikünknek sem jutott eszébe. 
Aztán ahogy a profiljára tekintettem, észrevettem, hogy az arca 
megnyúlt, megvastagodott, az álla megerősödött. S ekkor rám 
pillantott, és így már teljesen önmagára hasonlított. S én a saját 
arcomat fedeztem fel a Kedvesben.

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

Ezután egy elhagyatott hegyvidéki kúriát szálltunk meg a 
haramiáimmal. Itt az én legdrágább Kisszerelmem volt a her
cegkisasszony. Mellettem ült a szőnyegen, és egy karórát tar
tottunk közösen az ujjainkkal.
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Azt hiszem, meg is csókolt ezután, de ebben nem vagyok 
egészen bizonyos.

És ekkor az erdőben termettünk, kóbor lovagok módjá
ra vadul összecsaptunk, és én már az első ütésnél elveszítet
tem az egyensúlyomat, kardom, pajzsom kihullott a kezemből, 
és az avarra zuhantam. Pedig ő csak egy husánggal támadott. 
A páncélzat súlyától üggyel-bajjal feltápászkodtam, mosolyog
va nyújtottam jobbomat, hogy gratuláljak, amikor is közölték 
velem, hogy meghalt.

És most egy kellemes délutáni joint az ötórai kávé mellé, 
megspékelve egy vízilónak való adag Diazepammal. Úgy tű
nik, sikeresen végignarkózom ezt a kilenc hónapot idebent.

Holnapra már szervezem az egységnyi vadkender adásvé
telét. Semmi sem szinergista Belül. Idebenn, bennem. A gitár 
a sarokból hívogatón kacsint felém. És egymás után szívom a 
cigarettákat. A fiúk hamarosan benéznek egy kávéra, és talán 
hoznak is még valamit. Az idő kerekei hétfelé gördülnek egy
szerre. A rádióból lehetetlen zene áramlik felém. Dokumentá
lom az eseményeket.

Gödöllőn minden áldott reggel megragadtuk az üres sörös
rekeszt Máté evangélistával, és elvánszorogtunk a sarki fűsze
resig. A teli rekeszt már nehéz volt cipelni, ezért folyton lázad
tunk, hogy már megint ez a kurva meló. így félúton a bolt és 
a diákszálló között minden alkalommal elfogyasztottunk egy- 
egy üveggel.

Ezt követően nálam, odafönt az erkélyen folytatódott a par
ti álló nap. Vagyis amíg tartott a rekesz. Máté evangélistánál 
mindig akadt még egy liter valami, én meg egy egész szatyor- 
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nyi marihuánát tartottam készenlétben, amit palackból szív
tunk. Szólt a rock'n'roll. Elvis és Zappa. Kispál és VHK. Albert 
Einstein Bizottság. Motörhead és Tankcsapda. Pokolgép, Ra- 
mones, Dead Can Dance, Doors, Körzeti Megbízott. Ez utóbbi 
az akkori punkgalerim neve.

Amint véget ért a helyi repertoár, kisminkeltem, magam
hoz vettem a lét meg a finomabbik anyagot (orosz, magyar, hol
land, mikor mi) a pipámmal, és megindultunk a 8 felé, hogy 
végre komolyabban belőjük magunkat. A továbbiakról már 
meséltem. Valahol, valamikor.

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

(Május 9., csütörtök)
Sötétben. Teljesen költőieden, vázlatszerű, minden lírától 

mentes dolgok. A felhőim sehol. A fecskéim késnek. Tavaszunk 
nem is volt. Nyár és Ősz váltakozik. A zene még éltet. Nem 
tőlem, de a Nő elment. Ő sem tudja, hová. És csakugyan Ő az 
Egy. Akartam, hogy harapjon. És simogattam. És szorított. És 
ittam a könnyeit. És csakugyan őt akarom. De most még tőlem 
is fél. Talán mert rajtam kívül mást már nem szeret. Önmagát 
sem. Azt akarom, hogy együtt meggyógyuljunk. És megszül
je nekem Káint, aki majd jóvátesz mindent. Vele akarom ezt 
végigcsinálni. A Zenét, a Könyvet, a Színházat, a Festészetet, 
a Táncot. Az Édent és a Poklot. Mindent. Vele. És tele lettem 
kérdőjelekkel. De nincsenek kérdőjelek. Csak pontok. Körbe
vett a Drót A Nő elment valahová. A Nagyapa is. A Barát is. 
Körbevett a Drót. Az alkohol. A kábítószerek. Az őrök. Nem 
tudom számolni a napokat. A Ksalol nevű gyógyszerrel tartom 
némileg észen magamat. Kiújult a hisztériám. Majd holnap el
mesélem. Körbevett a Drót. Haza akarok menni. A zene még 
éltet. Haza akarok menni. Vele. És meginni a könnyeit. És Élni.
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Akár Édentől Keletre. Is. Átúszni a Szigetre. Virágot hozzon ne
kem minden reggel, s az öröm könnyeivel öntözze. Szeretkez
ni. Haza akarok menni. Hozzá. Körbevett a Drót. Holnap majd 
elmesélem.

(Időközben)
Mindhármuk az édesanyjával él, aki az egészségügyben 

dolgozik. Kettőjük apukája halott, a harmadiké elköltözött. 
Mindhárom szeret. Az egyikük számomra meghalt. A má
sik valaki mással szeretne együtt élni. A harmadik önmaga 
számára halott. Ők nem az a három, akikről eddig meséltem. 
Csupán az Egy ugyanaz. Ők a három úgymond igazi. Olyany- 
nyira, hogy szinte nevezhetnénk materializálódott skizofré
niának.

(Május 11., szombat, 1:59)
Leírom az első gondolatot, majd hangokat keresek. Húrok, 

bőrök, hangszálak, csövek, elektronikus kisülések.
Az éjszaka az iménti székelés ellenére romantikusnak ígér

kezik. Kicsit feldob és alám áll, mondta Lovasi. Mertmivelhogy 
a nő is fel akarja fordítani ezt a Nagy Közös Poshadt vizet. És 
velem akarja felfordítani.

Antagonizmusok. Finom pálinka, valami gonosz üdítővel 
elegyítve. Tabletták. Már kettő. A kávét egy barátomnak főz
tem, aki medve, és még mindig téli álmát alussza. Pedig lassan 
itt a nyár, ugye. De mivel kért tőlem még öt percet, ami köztu
dottan a medvék átlagos alvási igénye, hát inkább magam fo
gyasztottam el a mennyei itókát.
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Túlságosan rövid számomra az éjszaka. Napóleonról fogok 
példát venni, és ezután majd nappal sem aluszom. Mármint ha 
a Dróton kívül leszek, mert itt amúgy sem tehetem.

De nem erről akartam most regélni. Egy régi szép emlék ju
tott eszembe ma délután, amikor egy fényképet bámultam fél 
éjszaka, egy frissen kapott fényképet, mikor is a vers megszüle
tett. Az emlék régi, de az érzés sohasem idegen tőlem. Hallgas
sátok, elmondom.

csak nézem a gyilkosom ó édes genny 
az isten meghalt ugye engem meg itt 
hagyott de mit tehetek még meghaltam 
ismét hát nem volt elég fáj érted szaggat 
kérlek hagyd abba nagyon fáj az 
epém a májam a tüdőm a beleim az egész 
egy rakás szar agyam nincs már szívem 
le van okádva s hiába mondom hátha végem 
van s küzdők még mint a pondró az utolsó 
csepp életért de már a legyek sem lepnek 
nem szól a dal elvetélt anyám kacajod a 
szívembe mar kit az apja megkefélt a fiúnak 
mondd hogy van isten te voltál a kincsem 
az utolsó felvonás az utolsó csepp vérzés 
genny vaginaváladék szenny a torkomon 
piszok az agyamban leprás rothadó húsában a 
féreg dögbűzben a lélek az voltál te 
kedvesem s én így imigyen szerettelek vájkálva 
a megcsalt fekélyszín sikoly órái felett még 
látom elfolyó agyvized mély árkokat váj 
fekélyszínű homlokodon hát ég veled drága 
rokon de kérlek emeld ki mocskos lábad 
korhadó gyomromból hiába csorog kéjgyilkos 
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nyálad felettem hiéna lágy hörgése szól 
torkomban a lét szava fuldokol dögölj meg 
te is kívánom nekem szép ingem van s 
hozzá szakállat növesztek az életre én egy 
hordónyit eresztek

A képzőművészet egyetlen formája, amit művelek, hogy az 
elnyomott csikkel rajzolok a hamutartóba. De ezt tökéletesre 
fejlesztettem. Majd küldök egy fényképet.

Tartok otthon pornóújságokat, magazinokat. Onánia. A nár
cisztikus szex egyik legszebb megnyilvánulása. Hogy mi köze 
ennek a cigarettahamuhoz. Ilyen-olyan ingerek, hasonló ideg
központokat birizgálnak.

Dara Bokra darabokra esett.

Nagyapa meglátogatott a minap. Mondta, hogy mióta meg
halt, nem kívánja már annyira a cigarettát. Egy-két slukk, és 
annyi. Ültünk náluk a falusi háza udvarán, a műhely előtt a 
járdán, és sodort is egyet az ő kapadohányából. Beleszívott, az
után a többit nekem adta. Mondta, máskor el szokta hajítani, 
pedig azért kár érte. De hát mit tegyen. Nekem meg most éppen 
jól jött, mert már hiányzott nagyon egy szál ebből a kaparós, de 
ízletes dohányból. (Azelőtt, ha adott nekem ajándékba egy-egy 
maroknyit, mindig átpároltam kamillával, hogy azért ne legyen 
annyira iszonyatosan erős. És így tényleg elsőrangú vágott do
hányhoz jutottam.) Sajnos, mikor elszívtam, a Nagyapa ismét 
eltávozott, és én rettegek, hogy ezután is csak nagyon ritkán 
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fogunk találkozni. Pedig mindig ő volt a legkedvesebb, legböl- 
csebb mentorom, telve pozitív energiával.

Dara Bokra megérkezett valamikor a Nevenincs Erdő kellős kö
zepére. Elérte úti célját, ám átgyalogolt rajta, anélkül hogy észrevet
te volna, látta azt, amit keresett. Talán még azt is elfeledte, mi volt 
a cél. A Jó Tündér egyszerűen elpárolgott az éterben, felszívódott, 
volt, nincs. Meglökő azóta is ugyanott zokog az Erdő szélén, a vén 
tölgy törzsének támasztva hátát. A Herceg az uradalmát kutatja, 
szintén siker nélkül. Bolyong. És a Holt Fák még mindig hallgatnak. 
A Kölyök. Oly távolra keveredett, hogy jaj szavát a szél sem hozza el 
idáig. Önmagába fordult, és vénséges vénné fiatalodott. Retteg az 
egyetlen embertől, akit szeret. Nincs hát a közelben, ki ajkával fel
itatná könnyeit.

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

Igen ám, viszont ez egy mese, és mint tudjuk, a mesék vé
gén minden jóra fordul.

Csupán aludnom kell. Aludnom, azonnal.

És már délután van. A nyitott ablakon át besüt a tavaszi 
nap, a levegő friss egy futó záportól. Néhány apró felhőfosz
lány mutatkozik, mi emlékeztet azokra a régiekre. A fecskéim 
ugyan nem értek még ide, de már hallom a surranásukat. Ő sik
lik az élen, aki legutoljára búcsút intett felém. Látod, Kicsim, 
ilyen egyszerű az egész.
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Tiszta vagyok, fekszem az ágyon, élvezem a kellemes zenét 
a rádióból. Sose feledd. Tomorrow is another day.

(Május 13., hétfő, 16:05)
Ügyes kis pirula. Megvárta, míg a vér a gyomromból visz- 

szaáramlott az agyamba, és csak azután kezdett hatni. Bámu
latos. A gyógyszeripar csodája. Pontosan egy hónapja történt 
valami, amitől én egyszerre csak

(16:07)
Most azt hiszem, búcsút intek a három gráciának, elme

gyek, és a negyedikkel felrobbantom a világot.

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

tuk a cikkét a kábítószerekről. Kérjük, ezentúl ne zaklasson 
bennünket a hívásaival.

Katt.

Akkora a pszichikai függőségem, hogy lassan már azt sem 
bánom, ha CaCO3, csak felszippanthassam. Egy alkalommal 
penicillinkapszulákat csavartam szét, a port szép csíkokba ren
deztem. Teljesen hangulatos volt az egész, viszont órákig kese
rű volt a fejem utána.
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VII. FEJEZET

4:28
Hát, ez igencsak furcsa éjszaka volt, sok izgalommal. Itt jár

tak a főnökök, és csináltak egy kis balhét. Asszem, azért holnap 
megúszhatom azzal a magyarázattal, hogy csak fél órát alud
tam, és nem ismerem eléggé a nyelvet. Különben a tervbe vett 
részek felvázolása nem nagyon sikerült ma éjjel, mert némi
leg keményebb áru futott be a megszokottnál, ezért a tervezett 
négy tablettából kettő még megvan. A főnök valamit csipkelő
dött itt velem, pedig én igazán megtettem minden tőlem telhe
tőt. Majd kimagyarázom magam.

De miről is akartam írni. Ja, persze, a nőkről. Hogy melyik
be is vagyok szerelmes voltaképpen. A Szerelmes Shakespeare. 
Nem olyan rossz film. Joseph Fiennes főszereplésével. Címsze
replésével, akarom mondani. Tényleg összevissza írok most, 
mondom, teljesen szétdaráltuk itt magunkat. És akkor jött a lost 
controll. Inkább majd később folytatom, ha tehetem. De azt még 
elmondom, hogy rájöttem James Buttha reinkarnáció-elméleté
nek lényegére. Szóval annyi az egész, hogy te lenn a földben 
elrohadsz, azután belőled virágok nőnek, gombák tenyésznek 
rajtad, meg a férgek megzabálják a húsodat, ami ott szétmállik 
lassan a fák gyökereinek takarásában. No, majd

15:55
Halandzsa, halandzsa, halandzsa. Nem írásgörcs ez, agy

görcs. Sok, sok, sok, sok, sok. Nincs átmenet, sokk.
Olyan szépen tudom már mérgezni magamat alkohol és 

kábítószerek nélkül, mint amilyen szép vagy magad is. Holtan 
milyen szép lennél. Ölelnélek, ha már Williamnél tartottunk az 
imént. Látod, nem akartam véget vetni a történetünknek, de 
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nincsenek átmenetek. Vajon megvan még az a véremmel átita
tott papírdarab valamelyikünknél, amelyre az első versünket 
róttam. Kedvesem, sok jó ötletünk volt már, de a tiéd az iga
zi, azt hiszem. Andalúzia. A pincérnő és a szakács története. 
A Kölyöké és a Lámpásé. Prózai, mondanák az entellektüelek. 
Extrém, mondanák a nyárspolgárok. Destruktív. Aggódnának 
a szüléink. Mindez igaz, azért szép.

Délben nyitnánk, te felszolgálsz, én a hagymában gőzö
lődök, hadd kapjanak rá a konyhánk ízére. Este tíz körül át
adnám a fakanalat a kedvenc kuktámnak, téged kikapnálak a 
pult megöl, s hajnalig flamenco. Azután, mikor a zenészek már 
kifulladtak, szeretkeznénk nyitásig. A bárpulton kezdenénk, 
a csilláron folytatnánk, ahol is én ledobnék egy Adios Amigát, és 
délben még mindig a chiannto tábla lógna a bejáratnál várakozó 
sor előtt. Bár már izgatottak lennének, senki sem elégedetlen
kedne. Ó, a latinok.

A Véres ajak lenne a kávéház koktélspecialitása, romantikus 
telkeknek a Gördülő könnycseppek. Az arra tévedő erőművészek
nek és apacsoknak az Abroncs szorítása. Törzsvendégeink közé 
tartozna Bukowski, Steinbeck, Hrabal, Hemingway, Gion Nán
dor, Villon és Dionüszosz. Ám az öreg Burroughst csak záróra 
után engednénk be a lokálba.

Viszont a Törpe telifesthetné plakátszerű képeivel a kopott 
falakat.

Füst és félhomály. Részeg tengerészek a rongyaikkal. Mé
csesek a falakon, de a parkett tündökölne kettőnk nászától, és 
az angyalok és a matrózok mind egy szálig táncra perdülnének.

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

És csak szeretkeznénk. Majd csak a hideg ölelésben alud
nánk el újra.
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Harminchat órája nem aludtam, de szeretkeznék még veled 
háromszázhatvanig egyvégtében.

Olyan szépen tudom már mérgezni magamat alkohol és ká
bítószerek nélkül, mint amilyen szép vagy magad is.

Magad is, magad is, magad is. Mit gyalázkodom itt. Gins- 
berget be sem engedném, üvöltsön csak odakint, dörömbölhet 
naphosszat. Kerouac meg csak pattanjon be a Chevy volánja 
mögé, és adios. Nekem csak ne spontánkodjon itt senki. Öniró
nia, ja. Ők is tudták, én is tudom, Kassovitz is tudta. Nem a zu
hanás számít. - Just a buliét in your head.

Láttatok már halott agyat. Én sem. De most szívesen meg
röntgenezném magam. És még ez is rólad szól, belemagyarázá- 
sok nélkül.

Jegyzeteljek már, elegem van a jegyzetekből. A tragé
diát jobban élvezem a szerelemnél. Ilyen nonszensz. Pedig én 
jegyzeteltem. Viola térdeit szorongattam ahelyett, hogy meg
csókoltam volna ajkát, pedig mondta, ő is azt szerette volna. 
Mintha az nagyobb szerelem lenne. Különben is, mi különb
ség van a tragédia és a szerelem között, ha megkérdezzük 
Szophoklészt.

Intermezzo 1.
Nolát magamévá tettem, amikor menstruált, anélkül hogy 

rendesen letoltam volna a gatyámat, azután másnap ebben a 
véres alsóban mászkáltam a partin, plusz volt rajtam egy rövid 
női bőrkabát. Fruzsinát előkapott, merev farokkal üldöztem 
a rockklub lépcsőházában. Szexualitásom. Mi az. Mit nevezel 
szexnek, testvér. Az élettanit. Vagy az elélvezést. Én egy por
rá őrölt Diazepam tablettától elélvezek az agyamban. Ha meg 
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csak a célszervben élvezel, egyszerűbb az onánia. Ja, a lelkit. Ja. 
Hát, az csakis az agyban játszódhat le, és itt nem a hormonokra 
gondolok. Hallottál a lélekről. Hallottál a szellemről. Hallottál 
a halálról. De ez úgyis csupán

Intermezzo 2.
A kristálytiszta gondolatnélküliség a lelkesedés minden 

lelohadása nélkül, harminckilenc óra alvás nélkül, antagonis
ta és szinergista szerek nélkül, alkohol- és kábítószermentesen. 
Olyan szépen tudom már mérgezni magam, amilyen szép vagy 
magad is.

Ne feledd, életed s italod leszek.

(Május 18., szombat)
Az első korty kávé után simítottam meg a papírt. Mennyei 

volt. Az asztalomon itt kecsegteti magát egy szál Ronhill. Az 
öngyújtóm társaságában. Valóban. A következő alkalommal 
gyufát hozok magammal. Mennyivel hangulatosabb.

Lássuk csak.

(0:59)
Mindig ugyanaz és mindig más, megöl és feltölt ez a lassú 

száguldás. (Óda a legújabb kábítószeremhez.)
Grand Café. A nevében az íze. Elmegyek ízetlen reklám

szakembernek. Biztosan jól megfizetnének. Mint mindent, amit 
eddig csináltam. De hát ennyit is ér a magamfajta. Oscar Wilde 
azt mondta, all Art is quite useless. Én még azt is hozzátenném, 
teljesen meddő vállalkozás a világ megváltására. De az vesse 
rám az első követ, aki megmondja, mi nem az. Mi a művészet. 
Akár a szerelem. Ha definiálni tudod, már nem szerelem többé.
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A valóság áttételes ábrázolása, tanultuk valaha az iskolá
ban. Milyen áttétel. Kerékpáráttétel. (Kérdőjel.) Hol a határ a 
giccs és a széppróza között. Vannak-e határok. Kundera sze
rint a giccs a szar tagadása. A giccs paraván, amely eltakarja a 
halált.

Ám én nem azért nem rajzolok itt nektek naplementét mo
solygó porcelántörpével, mert elítélném a giccset (milyen jogon 
ítélném el), hanem mert eszemben sincs tagadni a szart, a halált 
meg még úgy sem szeretném takargatni, elég nagy ködbe bur
kolja önmagát amúgy is. Jó lenne betekinteni a Paraván mögé. 
Nemhogy még egy újabbat húzzak a meglévő elé. Mert néz
zünk önmagunkba. Úgysem hiszünk Benne, míg meg nem pil
lantjuk önmagunkban, akár csak egy pillanatnyi időre is.

Az öreg Hrabal tudta igazán, mi a művészet. Miután koc
cintott a Cimborával, és az első kupica pálinkát fenékig ürítet
ték, a maradék néhány cseppet a hajára csurgatta és a fejbőrébe 
dörzsölte, hogy teljes testi valójában átérezze annak lényegét. 
Az Élet Esszenciáját. Instant emóció. (Magam inkább nemes 
egyszerűséggel kinyalom a poharat, és teszem ezt inkább mo
hóságból, mintsem hogy közelebb kerüljek a lényeghez. Bár 
ki tudja. Mit miért csinálunk, és csináljuk-e vajon. És csinál
juk-e vajon. És van-e Lényeg. S ez a Lényeg vajon lényeges-e. 
Descartes sem jutott túl közel a megoldáshoz, és még mindig 
Szókratészé a pálma, ami a Dolgok mibenlétének emberi meg
közelítését illeti. All hail Szókratész.)

A jól megfizetett irodalom. Én sajnálatosan csak annyi 
pénzre tartok igényt, hogy vegetáljak, plusz legyen elég szesz
re, nőkre, rock'n'rollra. Ha a meglévő - Oscar Wilde szerint ha
szontalan - holmikon kívül a festészetbe is belemártanám az 
ecsetem, már könnyen pórul járhatnék. (Szegény Csontváry. 
Béke poraira. És persze Rác Joe Laciról sem feledkezünk meg.) 
Ám a papír és a tinta, a gitárhúrok, a színpadi smink - hála le
gyen a Magasságosnak - nem oly költségesek, mint a vászon 
és a festék.
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Ha meg úgy adódik, hogy nekem (is) pénzt hoz fájdalmas 
énekem, hát azt csak ugyanarra költeném, amire most, csupán 
arányosan (aranyosan) nagyobb mennyiségben. Mi lenne ak
kor, Jézusmáriaszentjózsef.

Bukowski rögtön szétszórta már a legelső honoráriumát, be 
sem várva a Nobel-díjat. Nem úgy, mint Steinbeck, aki meg
pakolta hajóját egy rakomány finom whiskyvel, fogta Charley 
nevű ölebét, és útnak indult, hogy halálra igya magát. Ki gon
dolta volna, hogy számára talán kedvesebbek voltak Tortilla 
Fiat csirkefogói, mint a Salinas-völgy aszott mezőin tengődő 
szerencsétlenek.

Tehát vitorlát bontott, és megindult a gabonapálinkával. 
Nem tudom, vajon Charleynak meg a sirályoknak kínált-e egy- 
egy kortyot a nedűből, de minden bizonnyal nem nagyon akart 
osztozkodni.

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

A Jól Megfizetett Irodalom csak még hamarább a pokolra 
küldene. (Persze nekem nincs ez ellen semmi kifogásom, félre
értés ne essék. [Nevető arcocska a hetvenes évek trikóiról vagy 
napjaink cyberterének képernyőiről. - Tartsuk be a matematika 
szabályait a zárójelekkel kapcsolatban.])

Viszont hagyjuk már az auto-pszichoanalízist mára. Tűnj a 
szemem elől, szögicsaba. És küldj valakit, aki mesél nekem szé
peket. Eredj. Fuss, ködökbe, füstbe szét.

(2:40, bár az órám már nem az a svájci pontosságú)
Még egy Grand. Valóban mennyei ital. Nem tudom, zašto 

nisam konzumirao ovo dosad. Persze az én pszichés vérnyo
más-emelkedéseim, melyeknek közük nincs a koffeinhez, sem 
semmi egyébhez. Just a fucken buliét in your head. És most las
san felveszem a versenyt a legnagyobb fogyasztókkal. Van itt 
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egy félliteres műanyag palackom, amelyből kivételesen csakis 
vizet iszom éjszakánként - rengeteget, mivel mindenfélekép
pen hedonista vagyok, hogy ne mondjam, lotus eater (W. S. 
Maugham) -, csupán egy alkalommal töltöttem bele valami pá
linka-üdítő zagyvalékot, és annyira a szívemhez nőtt, hogy ma 
végre rávéstem a címkéjére, this is my fucken bottle. És aláír
tam. Szájfájós, az nem, de önző vagyok, tudom.

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

Gyújtsunk rá.
Míg ki nem hűl az italom.

(2:50) 
Kihűlt.

(2:51)
Nem baj. így is szeretem.

(2:58)
Egy gyönyörű pók ereszkedett le az imént a plafonról. Vir

tuozitása elbűvöl. Bár lehet, hogy a virtualitása. Lenyűgöző te
remtmény. Hálója a Természet/Isten remekműve.

Mért pont a legkedvesebb állatkáktól irtóznak leginkább az 
emberek. Pókok, békák, denevérek. És a legocsmányabbikat is
tenítik. Önmagukat.

Bár néha olyan jó csalódnom, ami ezt a legocsmányabbsá- 
got illeti.
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Viszont meglátogattak a szúnyogok. A fecskéim változatla
nul hiányoznak. Nagyon-nagyon. Csupán a surranásukat hal
lom egyelőre. Az száll legelöl, aki annak idején legutoljára rám 
kacsintott, búcsút intett, és sietve távozott a többiek után. Ma 
az ebédnél nem a babot választottam. (Kivételes eset.) Mások 
helyett ürülnek belőlem az análisan távozó gázok.

Fingok egyvégtében. (Óda a Fennkölt Lírához.)

(3:55, pontosítottam a karórámat)
Lassan megint széjjelfut az idő, megáll az agy - 3 mg ed

dig -, és nem tudom eldönteni, ez most antagonizmus vagy szi- 
nergizmus-é vajon. Ideje beindítani a hormonokat. Az adrena
linra gondolok, meg a tesztosz tér ónra. Meg ami vele jár.

Viszont ha jól számolom, ez már az ötödik füzet, amit ma 
megkezdtem. Kockás.

Fél öt van, és már pitymallik. Ez a madárcsirip valami fen
séges dolog. Elhaló agyammal még a pincérnőre gondolok, aki 
már TÚL SOK NEKEM. Hála legyen Neked, Istenem, hogy eny- 
nyi nincsrászómilyen nőt küldesz utamba. Csupán darabokra 
törik amúgy is széthulló énemet, közben ők eggyé olvadnak, és 
ez már túl sok nekem. De örülök, örülök, ó, örülök Neki. (És, ó, 
jaj, ő is az édesanyjával él, és mi ez, nem tudom megfejteni, és ő 
is boszorkány, de a legfehérebb és a legtisztább, és mindent tu
dott rólam, rögtön, ahogy beléptem a presszóba, és azt akarta, 
hogy énekeljek nekik, mert zenész, és tudom, hogy szerelmes, 
és tudom, hogy én is szerelmes vagyok, és, ó, jaj, a többiekbe 
is, és gyönyörű, fényes, hosszú, fekete haja van, és amikor be
szél, amikor rátapint a lényegre, akkor libabőrzök a lelki kéjtől, 
és többször is megrekedt a szó bennem a hangszálak és a ga
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rat között, és egyszer már kifutottam az utcára egy pillanatra, 
annyira ismer. És még így is szeret. [Kérdőjel.] És én abban az 
indián korban biztosan nem kétfelé, hanem sokfelé szakadtam, 
és most hogyan rakjak össze ennyi darabkát, doktor úr, kérem, 
segítsen rajtam, kérem, kérem, akarom az énjeimet, széthullok 
még jobban, nem tudok választani, nem akarok választani, nem 
tudok, nem akarok, nem, nem, nem, nem.)

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

Ráléptem.

(8:37)
Luca szellemei az én mesém hősei. (Viszont olyan ez a dro

gokkal, mint ahogy a Föld forog a saját tengelye körül. Éjfél óta 
volt 4 mg Ksalol és 40 mg Diazepam. És mostanra körbefordult 
az Agyam a saját tengelye körül, volt alkonyat, éjszaka, pity- 
mallat, és most éppen kél a Nap. Én pedig aludni készülök, hí
ven a vámpír portások törvényszerűségeihez.)

Luca szellemei az én mesém hősei. Szilvia bennük az egyik 
szellem. Szilvia szellemei a saját démonai. Én vagyok közöt
tük az egyik démon. Az én démonaim a saját széjjelszóródott 
darabkáim. Az egyik darabka a pincérnő a bárból. A pincérnő 
darabkái mindnyájunk szellemei. Szellemeink alkotják az Egy 
Szellemet. Azt a bizonyos Egyet, melyet már az ókoriak is ke
restek. íme, megfejtettem az Univerzum alaptörvényét. Kissé 
még kusza, Spinozához küldeném analízisre, Alberthez, hogy 
lektorálja.

Sajnos, nem tudom egyikük mobilszámát sem.
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(8:50)
A Hetedhét Erdő holt fáinak csikorgását nevezhetjük sej

telmesnek, baljóslatúnak, de filozofikusnak semmiképpen. 
Dara Bokra viszont hirtelen Diogenésznek, Damoklésznek, 
Dorian Graynek, Deszperádosznak, Diszkoszvetőnek, Dór
nak, Destruktívnak, Dermatológusnak, Diazepamnak, Demo- 
ralizáltnak, Dankesőnnek, Dosztojevszkijnek, Diderot-nak, 
D'Artagnannak, Depresszívnek, Delíriumnak, Dantonnak, Di
nek, Dúnak, Dának, no meg persze Dionüszosznak érezte ma
gát, ezért hátát egy göcsörtös bükknek vetve kényelembe he
lyezte magát, a maradék vágott dohányt előkaparászta a jobb 
felső mellényzsebéből, megsodorta a cigarettát, akkurátusán 
rágyújtott, majd mikor a körméig szívta a csikket, kortyintott 
még egyet a kulacsából, és komótosan elhelyezkedve mély 
álomba merült.

(Valami ilyen május 22., szerda)
De én sem tudom, mi van. Párbeszéd a kedvessel, amikor 

csak fél szemmel tudok fókuszálni a papírra is, hogy a fene 
enné meg. Feladom. Pont.

(Május 23., csütörtök)
Várom, hogy elcsituljanak. Új arcok. Ismét. Már nem any- 

nyira ijedtek, kezdek fény lenni. Minden bizonnyal. Hiszen az 
elveszett Kölyök rálelt az útra, mely a Lámpáshoz vezet, azaz 
hozzám. Éppen az imént tett fel egy kérdést, de tudja ő a vá
laszt. A kedvesem mindig is költői volt.
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Újra tisztán írok. Úgyszólván. Csupán dohányoznék egy
folytában. Itt zene szól. És folytonos csicsergés és sistergés és 
sustorgás. De halkulnak immáron.

A Vers születendőben, elég volt a pislákolásból. Lángolni 
akarok, és robbantani, ha kell. Felégetni a falvakat és a mezőket, 
és a hamuból újjáépíteni a Világot. Bármi áron. (Különben meg
adtam már én az árat, azt hiszem.)

Az egyik volt szeretőm egyszer azt mondta nekem, ragyogj. 
Nem szerettem azt a nőt, de tanácsát feladatnak kell tekin
tenem.

Ami meg téged illet, Kölyök, egy életen át kereslek, bár már 
megtaláltalak, mielőtt megszülettünk. S tudod jól, hogy nincse
nek kérdések. Közöttünk meg végképp nincsenek.

A gyermekünk már születendőben. Csak még azt nem tu
dom, Káin lesz-é, avagy Ábel.

Dara Bokra végre megtorpant, hála legyen Néki, nem is tévelye- 
dett túl messzire úti céljától, és most már látta is azt. Megérezte a 
Kölyök jeleit, az utat pedig Dara Bokra saját fénye világította meg. 
Megdöbbent. A felfedezés szinte sokkolta.

- A Lámpás én vagyok - suttogta magában. - És az Út is én va
gyok. Ez az én Keresztem. A Golgota és a Kálvária. Mindnyájunk
nak végig kell járnunk. De az én utam én vagyok.

Körülnézett még egyszer az immár éledező fák között, majd fejét 
végre békén álomra hajtotta.

A Telihold cifra árnyakat festett pihenő testére.

(Május 26., vasárnap)
Ebből a gyógyszerből
||: elég egy, elégedj meg eggyel: :||
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Persze én nem az a fickó vagyok, aki beéri ennyivel. Két 
Ksalol és két kávé, eddig. Meg egy kis füvecske. És még csupán 
1:39 van. És ez még csupán a kezdet. Hatnak a szerek. A folyo
són fának a fellegek. Ó, egek. Stigmáim a hegek. Csikkek és üve
gek. És az a zsilett. Kiráz a hideg, hacsak rád gondolok, Zsüliett.

Bár a lány egy kissé molett, tudja, hol a toalett, s tudja, mi 
a dolga. Ő a domina, én vagyok a szolga. Kurva Petra, Olga. 
Vigye el a Volga. A hátán vagy a hasán. Mindegy. Nem kell 
ily kurtizán. Partizán. Che Guevara. Mindegy. Ha megkapod, 
egyre megy. Prostituált mind. Of course, it's all gone with the 
wind. But. Tomorrow is another day. Don't forget. And remem
ber, my friend. After a good lunch there's nothing better, than 
a good cigar.

Csak azt nem tudom, mi a faszért koppintott engem Bu
kowski, Burroughs, Morrison, Nick Cave, Beethoven, Stein
beck, Albert Einstein, De Sade márki, Szabó Rozália, sőt még 
Quentin Tarantino is.

S bár tegeződnék velük - azt hiszem, én vagyok az öre
gebb -, de én csak Bohumillal ittam meg a pertut. Ja, meg ott 
volt Milan is. Ezek az őrültek a fejbőrükbe is pálinkát dörzsöl
tek. Nemhiába, ezek a szlávok tudnak inni. Megadják a módját. 
Mi, magyarok, csupán vedelünk. (Ámbátor én, asszem, lehet
nék akár üzbég is vagy tamil, akkor is vedelnék ész nélkül.)

No, megyek vizelni, aztán kajtatok némi szíverősítő után. 
Mingyán gyüvök. Hát no. Dzsoni was here.

Talán csak most tudatosult bennem teljes realitásában.
A fénykoszorú még ott sötétlik a hant felett. Beszédet akar

tam mondani, zokogni, elűzni a rokonokat, akik ott gyülekez
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tek a hant körül, akiket sohasem láttunk azelőtt, és akik pálin
kát ittak. Én is pálinkát ittam. Aznap csak azért is józan akartam 
maradni. De gyenge vagyok. Fekete öltöny, keménykalap, bal
lonkabát.

Végigittam azt a napot is. Az április tizenharmadikát. 
A szombatot. Akár az előzőt. Csakhogy pénteken este kacag
tunk és vigadtunk, és öleltük a nőket. Végigjártuk a kocsmákat. 
Vigadtunk hajnalig. Pedig talán már csattogott a kalapács.

Szombaton este csak ültünk mi ketten a szobám padlóján. 
De az egyik kristálypohárból sehogyan sem fogyott az ital. Én 
elfogyasztottam egy palack bort meg négy kapszula morfin
származékot, és csak néztem a lábujjaimat. Alig szóltunk egy
máshoz. Bár mi szavak nélkül is megértjük egymást. A végére 
furcsamód kitisztultam, magam sem tudom, hogyan. Felhör
pintettem az ő borát is, elszívtam egy szál cigarettát, és feledve 
a könnyeket, aludni tértem.

A hant akkorra már bizonyára kihűlt.

Egészen kis kölyök voltam még. A Nagyi tanított imádkoz
ni. Nagyapával meg gyakran elbeszélgettünk, mért kell Sze
gény Jézus Krisztusnak még mindig a kereszten szenvednie. 
Ennyi év után is. Hát ez a kereszténység. A lelkiismeret-furda- 
lás fenntartása. A Könyvekben az vagyon írva, hetedíziglen. 
Nem pedig évezredekig. Papok.

A Nagyapa nem volt templomba járó ember, de Isten a 
megmondhatója, hányszor olvasta el a Bibliát. Azt jelentette 
a falunak, amit Sámuel a Salinas-völgy homokján tengődő sze
rencsétleneknek.

De Nagyapa most elköltözött. És nem tudom, mikor fog 
visszatérni közénk. Talán majd a fecskéimmel.
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Pán Péter bizony nem nyugszik. Pán Péter úgy befüvezett 
hajnali ötkor, hogy most valóban kukorékol, fölszáll a háztetőre, 
a padlásajtóból integet, újfent kukorékol, csípőre tett kézzel, klasz- 
szikus zenét hallgat, regényt ír, és imád szerepelni a Deszkákon.

Egy időben. Persze. Hogy. Pontot. Tegyek.

Ni ja ne znam, šta radim, hoću da zapalim. I da pijem još 
kafu. Poludeo sam. Skroz sam puk'o.

Mindent csak logikus sorrendben. Rágyújtás, olvasás, éb
resztő, reggeli, váltás, alvás, vagy valami más. Ez a sorrend.

Tuti ez a buli, mindenre van megoldás, kivéve a szúnyogo
kat. Azám, Anyád a szúnyogok. Direkt vessző nélkül, hogy ne 
legyen ugyanaz. A Jancsó trédmárk.

íme, dohányzom és alkotok. Reggel 5.47-kor, huszonnégy 
óra alvás nélkül, telve munkával, álló nap alkoholt és egyéb 
narkotikumokat fogyasztva, bezárólag ezzel a dzsokival. Nos 
hát.

Reggeli kell, ébreszteni a váltást, onánia, egyebek.
Munkára hát.

Ez tiszta Lőve Parade, egész éjjel kamionokat hajkurásztam 
a folyosón. Fantasztikus.
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(Május 30., csütörtök)
Ma eljött hozzám a fecském. Ő volt az, biztos vagyok ben

ne egészen. Egészen közel röppent, kacsintott, majd tovasiklott. 
Megjöttek hát.

nem hallom a hangodat
nem is érdekel
nem értem az öreg koldus 
sír vagy énekel

Nem Pán Péter vagy te, hanem Fekete Péter.

Szilvia levelébe.
- 20 mg Diazepam. Elég. (Kérdőjel.) Mára igen. Levél a Hit

veshez. Teszünk még kérdőjeleket. (Pont helyett inkább kérdő
jel, de az utóbbi, és nem az előző mondat végére.) Ne aggódj, 
tiszta vagyok. Csak nyugodt, túl nyugodt. Mármint megfele
lően nyugodt. És kellemes zene szól itt a hálóteremben.

Azt mondják, a kemikáliák gyilkolnak. Nonszensz. Ami 
nem Szellem, az mind Kémia. S engem ez a két dolog tart 
most életben. Nem pedig megöl. Az a lány, akit ott láttam éne
kelni, könnyezve az aluljáróban. És a tabletták. (Bár ez utóbbi 
már csak amolyan kis rutin, azt hiszem, a C-vitamin is meg
felelne.)

Ma megállt az órám. Nem zavar. Az Idő mi vagyunk.
- írtam a minap egy punkszámot. Igen keményre sikere

dett. A jó öreg egó. A Lázadó, kiről elképzelhető, hogy nem is lázadó, 
csupán szomjúságát enyhíteni igyekvő vándor.
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- Most itt őrültekháza van. Egész nap három ember munká
ját végzem. Honnan tudnak ezek az én skizofréniámról. A reg
gel azzal kezdődött, hogy a pofámba nyomtak egy joe-t, azután 
pálinka, fű, tabletták váltogatták egymást, viszont annyit dol
gozom, hogy teljesen tiszta vagyok. Mindenre a válasz, amiről 
meséltem már neked. Tőled függ, hogy miben hiszel.

- Lehet, hogy nem fogok semmit aludni ma éjjel, de máris 
a zsebemben lapul némi zöld, bogyók. Kávé előkészítve, cigi is. 
írom a regényemet, és élvezkedek. Holnap meg egész nap ál
hatók reggel nyolctól.

- Ennek a bolondnak most jutott eszébe, hogy kimeszeltes- 
se az irodáját. És persze én ügyelek a melóra. Ez van. De úgy 
elröppent ez a nap, mintha legalábbis denevér volna, vagy ba
rázdabillegető.

- Hű, ha ezek még meghozzák a beígért Pelinkovacot, fü
vet, Bendzsót, Trodont, pálinkát. Akkor lőttek a regényírásnak. 
De hát zajlik, zajlik.

A folyosón a falinaptárra felírtam a jún. 4. mellé, Dzsoni was 
here.

Most itt tényleg dekoncentrálnak, ezért elszívok egy cigit, 
bemásolom a punknótát, és holnap folytatom.

Az utolsó

nem kell más
csak egy korty víz végre más 
ez az íz mely 
mélyre ás
a gyógyszer íze a szájban 
méreg a májban mindennap 
ez idő tájban 
gyönyörködöm a falban a 
tájban
soha nincs időm mélyebbre
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ásni
elélvezni
fogam vénádba vájni az

íó
kő papír olló
holló
kibaszott repertoár
s az ár
menj a picsába már 
trágár a vers amit írok 
sírok rohadt dolog de 
könnyek papírok 
ugyanaz nem is kell 
más
csak láss ott a padló deszka 
padlás
csak te érted kedves szenvedj 
mindenem nedves
csak a torkom száraz a 
válasz isten csendje 
torkosok rendje
(ref.) nem kell más aki elénekelje 
bánatom örömöm kit érdekelne 
látom a kiutat a sorompó zárva 
égetem a hidakat nincs visszaút tárva 
lelkem öledbe hullva sorvadó lárva 
nézem a képeket a válaszra várva 
||: de zárva a sorompó zárva: :|| 
nem élem
meg hogy elénekeljem 
az énem
elfolyik a vérem 
széthasadok 
ördögök angyalok 
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megbaszom az egeket a földeket 
a réteket aggokat véneket talán 
gyűlölöm az életet leszopom a hullám 
elsodor a hullám nem én nem én 
vagyok a trágár 
csak a vérem a 
vérem a gálád
[megbaszom az anyád]
(ref.)

[próza] Mondd, hol jár most az az angyal, kinek serkenő 
könnyeit ittam az aluljáróban, valahol Szabadka és Palics kö
zött a kihalt utcán, ahogy magához szorított és eltaszított fény
lő szemtükrének világánál. Fáj, ha megtalálod, fáj, ha hozzád ér 
Régen Leszakadt Másik Feled. Egy régi indián legenda szerint 
az emberek egykor hermafroditák voltak, azután a Nagy Szel
lem kettétépte őket férfivá és nővé. Azóta mindnyájan ezt az 
elveszett részünket keressük. Van, aki megleli, van, aki egy éle
ten át kutatja, mégsem találja meg sohasem. Van, aki már el is 
felejtette, hogy létezik valahol.

A Szépség nem a szavakban rejlik, ne feledd. Egy ajkadra 
hulló könnycsepp mindent elmesél.

Az Út létezik.
Csak por takarja. Ezért.
(ref.)
[próza] Én beszéltem. A választás a te kezedben. Testvér.

P. S. - Ma vagyok utoljára éjszakai ügyeletben, és a regényt 
is lassan befejezem, azt hiszem. A szerek előkészítve.

(Május 31., péntek)
Hát, az elválasztójelet még valahogy ki tudtam rakni, de 

hogy ennyire elszálljak egyetlen pici headtől, amit a minap már 
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kidobtunk mint szemetet, de én most ráleltem, mondom, hátha, 
és bejött, be bizony, de annyira, hogy szinte hihetetlen.

Előtte meg főztem sima kenderből, hasisból, dohányból és 
kávéból teát, ami most ázik, és várja az én Rísztó barátomat, aki 
cirka fél óra múlva ébred, hogy kipróbáljuk e várhatóan kelle
mes hatású nedűt.

Ellátok a vizesflakonomig, ami itt van, úgy egyrőfnyire. 
Csodálatos, valóban. Dokumentálom az eseményeket. Ma egy 
szúnyog megcsípett a tenyeremen, azután meg az egyik őrült 
elnyomott egy cigicsikket a lábujjamon, mikor éppen aludtam. 
Hát, ilyenek. Marhára sok itt a szúnyog. Nem baj, legalább fel
fogom, hogy már legalábbis tavasz eleje van.

Úgy bizony. Mert ma az én fecském jelzett nekem, ő, aki 
akkoriban utolsóként visszaintett, mikor Délre költöztek. Azt 
jelezte, kész engem kivinni innen, napok kérdése az egész. Leg
feljebb négy-öt nap múlva már a Dróton kívül leszek, remélhe
tőleg egy életre.

Búcsúzom hát ezektől a fecskéktől és felhőktől, kik az egyet
len vigaszt jelentették nekem a Dróton belül. El kell búcsúznunk, 
mert vigaszt kell még nyújtaniuk sok más riadt kisegér-ember
nek idebenn. Úgy bizony. Korog a gyomrom, éhes vagyok.

Enni fogok. Krémsajtot. Kettőt.
Mi lesz még ezután.

Hát, igen. Ismét beletaláltam a kukába a csikkel, mivel el
szívtam az utolsó Faszt, ahogy Luca, a Kopasz Énekesnő mon
daná. Igen. És egy head shittől (látszatellentmondás, a szakér
tőknek mondom) elröppent az agyam. Tehát mindent csakis 
logikus sorrendben. Pisálni, ébreszteni Rísztót, bár előbb inni 
(most azonnal). Ezután lenyelni a cannabisteát, majd elbeszélget
ni, később még írni egy keveset a nadrágba vizelésről, ilyenek
ről. Aztán ébresztő, reggeli és így tovább. Viszont azt hiszem, 
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van itt a szomszédos szobában némi kekszmorzsalék. Az egy
személyes ellenőrzőbizottság bármikor betoppanhat. Érdekes 
lesz. Viszont, amint látom, Rísztó barátom felébredt, tehát me
gyek. Viszlát.

Nos, a teát azt azonnal kiöntöttük, olyan iszonyatos zamata 
valék. Viszont Rísztó sodort még egy relaxáló szál jointot, egy 
kávét is elfogyasztottunk, kaját nem találtunk, viszont eddig 
kellemes volt a zene, például ment az a szám a Trainspotting- 
ból, a Perfect Day, amikor a Renton gyerek bedobja az aranylö
vést, és kissé besüpped önmagába.

Gyönyörű dal.
Viszont a minap olyannyira szétfolytunk a shittől meg a jó 

öreg szilvapálinkától, hogy a végén a nadrágomba pisáltam, és 
ez mulatságosnak tűnt számomra.

Átlapoztam máris néhány szexlapot (3:28). De majd ké
sőbb. Itt most egy fickó szar zenét hallgat meg unalmas dolgok
ról beszél, tehát cserbenhagytam szegény Rísztót, és ellógtam 
ide írni az én asztalomhoz. Csakhogy útközben elfelejtettem 
cca. tíz másodperc alatt, mit is szerettem volna közölni véletek.

Ja, hát hogy minden púnk buzi. Énekelte egyszer egy szar
evő, kinek a bandáját mi hívtuk meg Gödöllőn a saját punkfesz- 
tiválunkra („Éljen a háború" - ellenes fesztivál), mert azt hittük, 
ezt a zenét játsszák, közben egy szart, hácét, és direkt provo
káltak bennünket. Emlékszem, hogy felbaszódtam, fel akartam 
mászni a színpadra, hogy agyonüssem. Persze akkor már jócs
kán be voltam kúrva. Szerencsére a többiek lebeszéltek, hogy 
hagyjam a faszba, nem éri meg, nem hívjuk meg őket többé, és 
annyi. És bizony igazuk volt.
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Fordul velem a terem, a folyosó. Folyosó fordulójában fog- 
dostam fincsi cicikéket. A Fruzsináét a Trafóban. Ám ezúttal 
hol a folyosó nyugati, hol a keleti végében áll az íróasztalom. 
A fiókjában műanyag flakon, csésze. Kiskanál, kávéfőző, kávé, 
némi dohány- és cannabishulladék, cipőkrémek, kefe és egy 
villa, amit az ebédlőből loptam. Maga az asztal trapéz alakú, 
egy frissen cserélt, de általam már lekávézott lepedő fedi. Rajta 
egy zöld faláda, iratokkal, ceruzával, radírgumival, golyóstol- 
lal (amely nem működik, mivel kiszedtem a betétet, mikor leg
utóbb joe-t tömtem normál cigibe, tudjátok, és levágtam a fém
hegyét, mert zavart iszonyatosan). Megyek, elszívok egy cigit 
Rísztóval, ő mindjárt megy aludni. Azután folytatom. Szóval 
jöttem, és vannak még a ládában iratok, könyvek, füzetek, rajta 
szintén egy füzet. Itt írom a könyvemet. Alkotok, úgyformán. 
És szamárfüleket ejtek a lelkiismereteteken.

Verset kéne még írni az elveszett Kölyökhöz. Az elveszett, 
majd megtalált, majd ismét elveszett, ésígytovább Kölyökhöz. 
De hamarosan ébresztő. Előtte talán még egy kávé, s ha marad 
még időm, írok.

rágyújtottam kedves
mit írjak még hozzád
hangod mint
(itt egy sor következne egy költőtől, kinek nevét 
elfeledtem, így hát kimarad a sor)
elhal valahol a ködben
az érzékeim és
az elmém között imigyen
hát
ölelem árnyékod enyém
rég elszökött
tudod
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nincs is rá szükségem 
hamvadó cigarettavég 
harminc szál szimfónia 
mit tegyek drága kincsem 
pirkad már s a filemile 
szólalt meg éppen 
nem ér el hozzám
esszenciád
bezárkóztál valahová az 
erkélyed megé 
a borostyánok között 
(latinul hedera helix) 
apró vigyorgó elefántok 
futnak csupán tova 
a kihalt udvaron 
nem vagyok ma szerelmes 
láthatod magad is 
a verebek és gerlék ébredeznek 
az emberek még szuszognak 
egy keveset
prózai vers lett ez nagyon 
de a szépség nem a szavakban 
rejlik ne feledd 
ezért
ó jaj elektra jaj 
az ég felé kiáltok 
meghalok 
nem lángolok csak 
meghalok s a 
csiga ment a füvön 
a füvön a ment a 
füvön a
csiga 
kórus - bújj bújj zöld ág
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zöld levelecske
nyitva van az aranykapu 
csak bújjatok rajta 
rajta rajta leszakadt a 
pajta
bent maradt a MACSKA

Egy picit még ülök itt az elhamvadt csikk társaságában, 
majd megyek ébresztgetni. Remélhetőleg sikerrel.

A kontrollt szerencsésen megúsztak.
Ez idáig.
Lehet, hogy trippelek, lehet, hogy csak viccelek. Megyek 

hamutartót üríteni. (Itt ne keressetek rejtett mondanivalót, még 
csak véletlenül sem.)

Mentem. (Ami menthető. Még.)

(Május 31., péntek, 15:26)
Hát persze, még mindig ugyanaz a nap, most is azt a nem- 

alvósat játszom, persze az addig elfogyasztottakon kívül jött 
még a fistful of Ksalol, meg Bensedin, meg még két sör is, de 
hát én csak a szürke hétköznapokról írok. Az én szürke hétköz
napjaimról. És egy ilyen átalvatlan kitudjahányórahossza után 
még a lírai és filozófiai motívumok is el-eltünedeznek.

De ki tudja, hol ér véget és hol kezdődik ez az egész. A Vers 
is megszülethet még, mely az éjjel éppen csak a vajúdás állapo
tában leiedzett.

Olyan abszurd dolgokon töprengtem ma délelőtt például, 
mint a költészet értelme. A Szépség - Villon, Shakespeare. A Já
ték - Weöres. A Tehetetlenség Égre kiáltása - József Attila, Ady. 
A Tudatalatti Előhozatala - Kassák, Salvador Dali. Az Értehnet- 
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len Értelem - Dada. Stb. Ez nálam mindig a kimerültség jele, az 
ilyesfajta eszmefuttatás.

Maradjunk csak akkor Szókratésznél, meg Oscar Wilde all 
art is useless dolgainál. És slusszpasszpont.

Dara Bokra átfordult a másik oldalára, és aludt tovább békésen.

Valami dallamok
sóhaj apró fekete-fekete óhaj 
a méreg már a szájban a kulcs 
a zárban csak ülök a bárban 
lágyan lüktet a vér az érben 
a pohárban a szesz csak egyre 
gyarapodik

telhetetlen unalom míg ugatom 
a vonatom a síneken elúszott
mi lecsúszott a torkomon ma este
az agyam már monoton gépezet 
a bárlégy szétesett keleten és nyugaton 
ugyanaz az unalom az uralom

remélem megélem a 
vérem a méreg az érben

Ó, fák, hát nem halljátok kiáltásom. Én felszólok hozzátok, 
s ti csak továbbra is ugyanúgy mozgatjátok tarka leveleiteket, 
mint azelőtt a szél sóhajára. A Költő szólott.

Lu, ez AKKORA TRIP, hogy megélni kell, nem leírni, me
gyek, mászkálok, pisálok, rágyújtok és lihegek - tik-tak-tik-tak

166



Egy sima vasárnap délelőtt van, hét perccel tizenkettő előtt, 
a nap süt, szellő lengedez, álmomban ismét Medvével harcoltam, 
vállvetve Apával és Nagyapával, aki elutazott. Mi győztünk, bár 
e veszélyes préda előbb csak disznó volt, azután változott csak 
át Fenevaddá, apránként, ahányszor a kést a szívébe döftük. 
A Fényhozó vagyok, azt mondta. A Halálosztó Villám. Én pedig 
már csak két napot várok, hogy a Dróton kívül legyek. Másfelet. 
Tudjátok, hogy meg fog jelenni egy Drót című regényem.

Szent Anzelmó tüze járja át a testemet, mely immáron meg- 
fosztatott az Anarchiától. Hozzám a Halál szerb nyelven szó
lott. Okreni se, azt mondta. Ez most jó Jel, vagy rossz Jel. For
dulj csak meg, s Ő ott áll mögötted. Egyfolytában. Szinte óv. 
Ki beszél most belőlem. {Belőled. Senki.} Itt kavarog az egész 
Kozmosz az Agyamban, a meghasadt Elmémben. Még Robin
son Crusoe Péntekje is itt mormol valamit a maga érthetetlen 
nyelvén.

remélem megértem a 
méreg a létem a réten 
henyéltem keféltem féltem 
annyi asszociációt éltem 
át akkor szombaton este hatkor

(Ha leírod a dolgaidat, lehet az gonosz vagy rossz, maga a 
démon és a salak keveréke, te akkor is őrized. Nem égeted el. 
Pedig mit mondott a Bölcs. Ne alkoss. Égess. De te nem, nem 
égeted el. A tiéd. Őrized. Néha kiöklendezel egy keveset, de so
sem az egészet. És gyűlik, csak gyűlik a Piszok.)

(Narkomán vagyok, egy beteges kis narkomán, semmi 
egyéb.)
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(Június 3., hétfő)
Ez végre úgymond tiszta éjszakának ígérkezik. A cannabis már 

délelőtt elégett, a másik szál meg estefelé, azután csak flesselgetek 
a tablettáimmal meg kávéval, felváltva. így - remélhetőleg - egy 
nappal a szabadulás előtt már szinte unalmassá is váltak ezek a 
szerek. Ha kiszabadulok, sört fogok inni sörrel meg Pelinkovaccal.

Ismét egy rakomány új arc. Én meg persze ügyeletben. Ismét. 
Délelőtt behoztak egy fickót. Tetovált, festett hajú, piercinges. Sö
tét napszemüveg, vörös szem. Lassan ballagott fel a lépcsőn. Az
tán csak gubbasztott az íróasztalom mellett. Megnyugtattam, ülj 
csak le, testvér. Nyugi van. Persze jobb neki, ha most hazudok. 
Kérdezte, mért van ezen az emberen itt mellettünk kék munka
ruha. Mondom, lehet, rajtad is kék lesz, viszont ugyanúgy zöldet 
fogsz szívni, akárcsak én. Nincsenek itt különbségek. Erre már 
valóban megnyugodott, később még mosolygott is, ahogy elnéz
te, teljesen más dimenziókat járok be éppen. (Az imént láttam őt 
ismét - már 1:28 van éjjel -, ugyanúgy gubbaszt egy másik folyo
són, ahova átvitték. Mondja, nem tud aludni.)

Van itt a szemközti nyírfa tövében egy rózsabokor, annak 
árnyékában pedig egy kenderke, akit ilyen alkalmakkor min
dig megöntözök. Nehéz lesz a búcsú, ő itt az egyetlen barátom. 
Viszont azért mégis könnyebb lesz a dolgom, mint a Kis Her
cegnek, mivel itt nincs egy szem bárányka sem, aki lelegelhet
né, ezenkívül találtam megbízható utódot, aki majd szorgal
masan öntözi továbbra is. És az én növény kém nem beképzelt, 
nem növeszt töviseket, egészen barátságos természetű.

Én a rózsákat legfeljebb csak megnézem. (Ámbár a tövistör
delés nem olyan rossz móka, de én már belefáradtam.)
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Könnyű a buddhistáknak. Én is tisztelek és szánok min
dent, ami él és mozog. Viszont Tibetben tudtommal nincsenek 
szúnyogok. Mit tehetnék ily kora nyári éjszakán. Gyilkolok. Rá
visz a kényszer.

Ma éjjel csupán döcögve jár a nem létező Idő artériáimban, 
míg a vénákban megáll, és lassan megindul visszafelé. Egészen 
könnyű vagyok.

Már a második kávémat iszom. Grand Café Gold. Mennyei.
Mégis elfog most az aggodalom, mi lesz, ha mégsem sza

badulok kedden reggel. Krízis. Egy perccel sem akarok tovább 
itt maradni az emberdaráló húsevő Drót fenemód éles karmai 
között.

Már többször terveztem, ha elfog újra a pánikrohamokkal 
tarkított letargia, csak beülök egy sarokba, nem moccanok, nem 
szólok senkihez, míg értem nem jönnek a fehér köpenyesek. Ez 
lesz majd a végső Én, az egységes, az egyetlen ép, mely be fogja 
teljesíteni költészetemet néma hallgatásban.

Mert a Szépség nem a szavakban rejlik, ne feledd. A Mú
zsa pilláiról ajkadra hulló könnycsepp az az ambrózia, mely 
eljuttat a Dolgok Lényegéhez - szavak nélkül s melyet nem 
osztasz meg senkivel, de árad belőled mindenki felé. A szavak, 
képek, hangok nélküli költészet. Az Esszencia maga. így épül 
majd fel egyszer végül az Egy.

Remélhetőleg mihamarabb.
Én erősen hiszem.

Én mesélek nektek, a narkomán. Valóban álszentnek és el
lentmondásosnak tűnhet, amit leírok. De tekintsétek ezt az én 
Purgatóriumomnak.
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Szeretni az Embert. Nekem nehezen megy. Sokat kell még 
tisztulnom, hogy másokat is megtisztíthassak.

De az akarat bennem él.

Hideg van itt. Fázom. Kimerült vagyok. Haza akarok men
ni. Most csak haza akarok menni. Nem gyengült a hitem, csu
pán kimerült vagyok. Hazamenni és pihenni. Kimerült vagyok. 
Itt hideg van, és fázom.

De a Drót még körbezár.

Vége



JA ÉS MÉG EGY DOLOG

OM MANIPADME HŰM

Mért vigyázzak magamra. Ha érek valamit, úgysem történ
het bajom, ha meg nem érek semmit, nincs is mit féltenem.

(Június 14., péntek)
Amint kiléptem a BM ajtaján, a terasz melletti fűben egy ku

tya székelt. A többi frissen szabadult még itta a sörét a naper
nyők árnyékában, s éreztem, hogy a világ leggyönyörűbb sze
mű pincérnője sokáig követ a tekintetével. Talán arra gondolt, 
hogy már sohasem látjuk egymást viszont. Talán igaza volt, ha 
ezt gondolta, talán szomorú is volt egy kicsit emiatt.

Csupán egyetlen barát jött el azok közül, akik ígérték, mert 
a Kölyök még mindig önmagát keresi valahol, a Pincérnőt meg 
kórházba szállították valami fejsérülés miatt.

Hatvan mg Diazepamot fogyasztottam el aznap délután. 
Sört ittam hozzá. A tervezett hajnali helyett az esti vonattal ér
keztünk Zentára, de itt még betértünk néhány kocsmába. A res
tiben már egyedül zuhantam a pult elé. Sört rendeltem és Pe- 
linkovacot. A pincért is meghívtam egy italra. Citromszelettel 
nem tudott szolgálni, de helyette megkínált egy maroknyi fi
nom, ropogós cseresznyével. Ez volt aznap a vacsorám.

Hát, íme az egyik leggyakoribb motívum azok közül, ami
ket spontán a hamutartóba rajzolok a cigarettacsikkel.
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Azt hiszem, megfejtettem a szürkén kódolt üzenetét. A kez
dő vonal a gyermekkor, a kör előtti végső pont a pubertás. Maga 
a kör az a hely, ahol azóta, jelenleg is keringek. Az ebből kiin
duló másik vonal a további lehetséges életutam, melyre még 
nem léptem rá, részint azért, mert sokszor észre sem vettem a 
kiindulási pontot, részint pedig azért, mert még nem mertem 
rálépni. Biztos akarok lenni Magamban is, és az Útban is. Fel 
kell hát készülnöm, és patyolatra tisztulnom a Tűzben.

De érzem, nem kell már sokáig várnom.

Már (a naptárra néz) tizenegy napja kint vagyok. Nem fog 
körbe a Drót, nem fojtogat. Ám ott van még a Fal, mely kevésbé 
látható - mivel megszoktuk, hiszen velünk együtt épül -, vi
szont sokkalta keményebb akadály.
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De találtam egy valódi Kisablakot, mely nem festett, nem is 
légnemű. Bármikor átpréselhetem magam rajta. Csak a megfe
lelő időpontot kell kivárnom.

A fejemben kellemetlenkedő Skorpiót is elküldtem tegnap, 
remélem, mindörökre. A többiek pedig lassan majd összeállnak 
egységes Eggyé. A Régen Leszakadt Másik Felem itt áll előt
tem, csak nagyon kell rá vigyáznom, mert veszélyes az Utam. 
Nélküle viszont el sem indulhatok.

A Démonnal még küzdők, de ez a Féleszű Angyal nem ké
pes felfogni, hogy nem lejjebb taszítani, hanem segíteni szeret
nék rajta, felemelni őt.

Mindenféle ostoba cseleket vet be ellenem. Például a mi
nap az Ablakomon át a szobából a szürke felhőpaplant bámul
tam éppen, amikor is éreztette velem, hogy ő ott van a felhők 
mögött, és engem figyel. Kikacagtam, mondván, ha ez a leg
nagyobb fegyvered, hogy csak sejteted velem a jelenléted, rám 
huhogsz, közben talán ott sem vagy, akkor valóban ócskának 
tartalak, és én sem nevezhetlek másként, mint Isten Majma.

Még aznap éjjel az utcán egy fűcsomó a járda mellett fekete 
macskának tűnt, majd valóban azzá változott, és egy fordított 
S betűt leírva eltűnt a szemem elől. Ismét kikacagtam, mond
ván, menj vissza a gazdádhoz, hiszen még írni sem tanított meg 
rendesen.

Sejtelmes alakoknak tűnő bokrok a sarkokon, majd álmok, 
melyekből nyöszörögve ébredek (Szilviával egy nagy deszká
ból és rákötözött paplanból eszkábált ágyon fekszünk, mely 
deszkáról utóbb kiderül, hogy egy régi disznóól padlózatából 
származik, melyet az apám bontott le a születésem előtt vala
mikor), és hasonló botorságok. Néha már tényleg elgondolko- 
dok, akkor mért nem hagyom, csináljon, amit akar, mért segít
sek rajta. De úgy döntöttem, hogy türelmes leszek. Egy esélyt 
még ő is megérdemel.
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csókoljon meg engem az ő 
szájának csókjaival
mert a te szerelmeid jobbak a 
bornál
erősítsetek engem szőlővel 
üdítsetek fel engem almákkal 
mert betege vagyok a szerelemnek 
az ő balkeze az én fejem alatt van 
és jobbkezével megölel engem 
bementem az én kertembe én 
húgom jegyesem
szedem az én mirhámat az én 
balzsamommal
eszem az én lépesmézemet az én 
mézemmel
iszom az én boromat az én fejemmel 
egyetek barátim igyatok és 
részegedjetek meg szerelmesim 
az én szerelmesem kezét benyújtá 
az ajtónak hasadékán 
és az én belső részeim 
megindulának ő rajta 
és az én galambom az én 
tökéletesem
az ő anyjának egyetlenegye 
az ő szülőjének választottja

Zenta-Szabadka,
2001. szeptember-2002. június/2014. február
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Ma délután a te házad előtt szállítottak bennün
ket, összezsúfolva egy teherautó rakterében, mint 
a marhákat. Az irántad érzett szerelmem egy 
hozzám hasonlatosan bűzlő fickó hóna alatt, és 
egy hozzánk hasonlatosan bűzlő fickó válla fö
lött bontakozott ki. A szívem emiatt egy hónalj 
és egy váll között dobogott hevesen, könnyeimet 
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