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Akit elnyelt a város
 

Árvalányhajat lenget a szél.

A kútra ment le a korsóval vízért.

Léptei sárgán tolakszanak,

Az őszi avar mindent futni hagy.

Béke honol, de kopár a tenger.

Hogy örvénylett a városi ember!

Kell a zaj, a bódító füst.

Kell a méreg, hogy testet ölts.

Kell a tűz és kell az éj,

Kell a szex, a szenvedély.

Zokogni kell és kacagni rajta,

Egy éjjel mindent feledni hagyva.

Erőtlenül hanyatlani a sárba,

S mit a bűnös város ad, vigyázni arra,

Hogy ne essen kára.

 

Lopva karórámra pillantottam. Aztán újra tudatosult  bennem, hogy az idő valóban csak egy
emberi csökevény.

Tiszavirág létünk apró tartozéka, melynek hiánya mégis porszem a gépezetben.

Érdekes, mennyire mániákusan gyűjtöm az órákat. Mégis mindenhonnan elkésem. Talán mert
nem tudom eldönteni, melyik jár jól.

Nem szeretnék Idő lenni. Mert mindig azt mondják, az Idő mindent megold. Akkor már inkább
lennék királyvíz.

Mindenesetre az idő nekem dolgozik. Csak túl magas órabért kér érte.

De én nem siettem, épp ráérek.

A Duna mintha egy szemernyit hangosabban csapdosná ide-oda hullámait a megszokottnál.

Az egyel távolabbi padnál egy különös sapkás bácsi pipájára gyújtott. Azután leült a patinás



vassal övezett korhadt deszkákra, mintha valami kiváló hintaszékbe telepedne. Tekintete ábrándozva
meredt a messzeségbe. Azon tűnődtem, valószínűleg én is ilyen bácsi lennék, ha fiúnak születtem
volna.

De  míg  ennyi  idős  leszek,  addig  sokat  akarok  tanulni  még  a  saját  káromon.  Kérlek,  ne
akadályozzatok ebben.

Ceruzát fogtam és körmölni kezdtem egy zsebkendőre:

Kint ülök a fán, a Hold lebámul rám.

Millió esélyből egy se jött be, mi lesz majd ezután?

Látom, hogy az emberek ébrednek a Nappal.

Fogd meg bátran két kezem, hogy higgyek, így marasztalj.

Semmi más, csak pillanatok vannak.

Fel-felvillan egy rég nem látott ablak.
Egyszer felnyílik a szemem, de inkább behunyom.

Sokat akarok tanulni még a saját káromon.

Saját testemben vagyok,

Vagy ez valaki másé?

Saját gondolatom hallom,

Vagy ez csak a nagy finálé?

Ickázok az úton,

Vagy ez a nap is a tévedésé?

Nem lesz hova futnom.

Az egész egy nagy kabaré.

Így kell csinálni, azt mondtátok.

Szerencse, hogy nem hallgattam rátok.

Egyet előre, kettőt hátra lépek.

Mitől döglik a légy, nyugi, majd mesélek.

Hiszek a vágyakban, ők nem hisznek bennem.

Ínyemre van ez a Hókirálynő jellem.

Ambróziát csepegtetve várod az aranyhalat.

Rövidfilm az élet, csak meggyűrődött a szalag.



Könyörgőn néz rám egy ismerős arc.

Tévútra csalta őt az árnyékharc.

A világnak arca, a világok harca ez.

De nem köthetem itt le magam, látraszóló leszek.

Aztán  elkezdtem  azon  filózni,  milyen  lenne,  ha  hedonista  módon  élnénk  meg  minden
másodpercet.

Hogy  dolgozunk,  gürizünk,  néha  marad  egy  kis  idő  a  szórakozásra.  De  ha  folyamatosan
szórakoznánk, buliznánk, innánk, felvennénk egy rakás hitelt és azt is elszórakoznánk vagy épp
elvásárolnánk, fiatalon meghalnánk (ha másképp nem, hát éhenhalnánk), de nettó értéként tekintve
körülbelül ugyanannyit élnénk, felhőtlenül nevetve.

Természetesen ez csak teória. De vannak pillanatok, amikor csábító a gondolat.

Míg ezen a síkon kattogtak a fogaskerekek, a bácsi mellém ért és letelepedett.


