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TELT KEBLŰ SZAVAK

A HAZUGSÁG PRÓBÁJA

Azt feszegette, minden indok nélkül,
miért a fi lozófia a szellem örök vesztese.
Ide égbolt, oda mennyország,
eljön az idő, amikor mindkettő lejjebb adja.
Nem illő dolog idegenek álmában kotorászni!
Nem tudtam mire vélni, miért csempészted
a világ csodái közé a magadról vélekedést.
Számos találkozás van, már létrejötte előtt
se híre, se hamva, elképzelt nyomát se látni.
Megpróbáltatásoknak kitett csönd.
Jegyezd fel: Neves költő, háta mögött
kolosszális életmű, telt keblű szavak.
Honnan került ide ennyi lyuk,
sziklarepedés, értékvisszacsúszás?

Akkor este az úton sétáltam, ahol néhány hónapja még átkelni sem
lehetett a kamionoktól, most semmi forgalom. Zuhogott a hó, a lámpák sárga fénnyel szór ták teli az utcát. Nem fáztam, az idő megenyhült.
A benzinkút mellett haladtam, mikor egy asszony lépett ki az önműködő ajtón. Vagyis egy dagadt fiatal csaj volt, csak annyira fölhúzta
a gallérját, hogy alig láttam az arcát.
Az ajtón kilépve megtorpant és visszanézett, de nem ment vissza.
Ahogy meglátott, azonnal felém vette az irányt.
Egy pillanat, várjon, kiabálta utánam.
Megálltam, és mint aki ellesi a mozdulatot, fölhajtottam a kabátom gallérját.
Van egy cigije, kérdezte.
Nincs, nem dohányzom.
Akkor vegyen nekem egy dobozzal a benzinkúton. Rá vagyok kattanva, és most nincs pénzem.
Hol lakik, kérdeztem.
Az állomáson.
Hol?
Átvertek. Munkát ígértek, de azon a címen egy nyaraló van, ahova
hívtak, nem lakik benne senki.
És milyen munkát ígértek?
Na, mit gondol?
Rettenetesen naivnak éreztem magam, mint aki nem is erre a világra született.
Fekete, csillogó szemei voltak, a haja a homlokába omlott. Nem volt
csúnya az arca, de nekem idegennek tűnt. Vannak arcok, amelyek azonnal távolságot kapnak, és biztosra veszem, hogy nem az én emberem.
Mármint milyen szempontból? Hát, csak úgy. Idegen.
A benzinkutason dolgozhatna egy kicsit a karton cigiért.
Mondtam neki, elzavart. Azt mondta, nincs erre berendezkedve.
És maga?
Soha nem adtam még érte pénzt.
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