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Nem értem az emberi társadalmakat.
Hát olyanok, amilyenek.
Na de akkor is…

Le a kalappal Banksy előtt!
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Fekete nap volt.
Unalmas, fekete nap.
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NEM SZÜLETTEK VERSEK 

a dohánygyári munkásköltők fejében.
Az unalmas napok már csak ilyenek, erős energiafogyatkozás 
érződött, benne volt valami a levegőben, ami nem is volt 
már levegő, csak egy feltupírozott cipősdoboznak mondták 
az urnabetegségben szenvedők, akiknek azért komoly és 
unalmas versek keringtek a fejükben 
a halálról és az unalomról, az unalmas, fekete napokról 
újrafogalmaztak kiradírozhatatlan szereptévesztéseket, 
tévesen illegalizáltak legális gondolatfoszlányokat, vagy 
engedtek el hatalmas képzeletbeli nyulakat, akik hő- és víz-, 
vagy atomerőműveket igazgattak vegyesen egy magabiztos 
határidőnapló alapján, amelyben mindent megkérdőjeleztek 
esélytelen kopasz férfiak vagy nők.

unalmas fekete nap
csak gyászideg van
a halál-festék hideg foncsorát
már nem tudod lemosni
örökre ott ragad
a hajad és a fejbőröd alatti
agyag-agyadban

– írta az unalmas költő unalmas fekete versében, amit 
origaminak szánt, de a fenti vers nem lett origami, 
ami a költő kedvenc szava volt és nagyon szerette 
kimondani, meg azt is, hogy late makiato…
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Olyan jó kimondani, hogy origami, nespresszo, gondolta 
a költő távoli, bróker ismerőse egy olyan kínos társaságban, 
amelyben imádtak unatkozni, és unalomból jó sok pénzt 
keresni. És magukat naturistáknak mondták, de nem azok 
voltak, hanem üzemszerű képmutatók a javából.
Másnap reggel, mikor agyelmászott, hasogató fejfájással 
felébredtek, lassan kezdett derengeni  mindenkinek, 
hogy egy olyan könyvben vannak, amelyben még emberek 
szerepelnek, pedig a jóságos író őszintén és megbízhatóan 
ígérte, hogy legújabb művében nem lesznek emberek, 
emberi sorsok felmutatása, csak állatok meg növények, 
tárgyak és mesterséges intelligenciák, akik egy jobb 
és élhetőbb világért fáradoznak, ahogy a lyukkártya is 
megtette, míg el nem kezdett inni. A bizsergés szempontjából 
tökéletes helyszínt varázsolt ide az a bizonyos képernyő, 
amiről tabu volt kérdezősködni. Olyan könyvet ígértek be a 
jónépnek, amelyben nem szerepelnek emberek. 
És ezt, amikor már meghirdették, óriási ovációval fogadta 
a mindig nyitott olvasóközönség. Nem mintha nem lett 
volna még ilyen könyv, mert több is volt, de azok már 
kimentek a divatból.
Sok minden kiment a divatból az idők folyamán, a 
divat mindig ismétli önmagát, variációiból csinálja 
a klímaváltozásos mesterséges divatklímát, mert a 
természetes klímadivat nagyon nehezen gyűrűzik be 
a nagyvilági civilizációkba.
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  i
Aztán hirtelen, minden teketória nélkül kinyitották az óriás 
vásárcsarnokot, az energiabörzét, a végtelen kiárusítások 
feketepiacát. Itt minden kapható volt, ami semmire se jó. 
A semmi ennél többet érdemelne, mondjuk nagy betűkkel 
kéne leírni… Egy ultramodern világba zavarodott totál 
sikeres keleties ízek drámája… A popkaramell a méltatlanul 
mellőzött tetoválás nyomai között… randevú a háború 
után? Nem kell kérdőjel, írta hangosan a szerző szeretője…
Én meg hangosan és tagoltan olvastam ezt a szöveget, 
azaz Ivan Mistyenko Az energiapiac végórái című burzsoá 
kifakadását a kerti pavilon meghitt csendjében a „Pekingi 
Ősz” Olvasókör figyelmes tagjainak, amit Vilma asszony, 
az olvasókör méltán népszerű vezetője egy határozott 
kézmozdulattal megszakított, talányosan belém fojtva a szót.  

          A
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Kedves olvasóbarátok!

Szeretettel és sugárzó érzékenységgel küldöm 
az ajánlott olvasmányok összeállítását, amit 
az olvasókör éves programjának gondolok. 
Felhívom a „Pekingi Ősz” Olvasókör 
tagjainak figyelmét, hogy némelyik olvasmány 
hangoskönyv formátumban is létezik, amelyeket 
szolid magányunkban, de közösségünkben is 
meghallgathatunk, és a bejáratott szokások 
szerint megvitathatunk, megbeszélhetünk.
(A legutóbbi kimutatás szerint az átlag 
magyar napi 10 percet olvas könyvet, 
mi olvassunk ennél jóval többet!)
Jó olvasást kívánok!

Üdvözlettel:

Domolykóné Kezes Vilma
a „Pekingi Ősz” Olvasókör program szervezője
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21. századi slágerkönyv-címek, 

könyvsláger-címek és hozzávetések: 
– Ivan Mistyenko: Az energiapiac végórái (burzsoá kifakadás)
– Hársfalusi Laura: A takony-horoszkóp 
(egy galaktikus bujdosó naplója)
– Dominic Green: Sötét biznisz (krimi a köbön)
– Hans Perec: Általában kitalálhatatlan villanások
– Bánath Sándor: Geobarna jövedelemkiegészítés 
   (a modern szerelmi líra pompája)
– Fumiko Mamajuki: 
   A természetes társadalmi visszakanyarodás leleményei
– Petr Sruhat: Kalandozások az inkompetens méregkeverők      
    világában (vándorkatyvasz) 
– Őszi Tamás: Az előkelő és a ködben jó úrinő 
    (a durcás próza útvesztői)
– Doromb Jolán: Irreverzibilis aura
– Jan Kohuth: Amikor még az összeomlás is sikertelen   
    (posztapokaliptikus hattyúdal)
– Dr. Brondolan: A tüdővész szíve (orvosi látlelet puskája)
– Jevgenyij Fursenko: Iszonyatos űrtéblábolás (sci-fi)
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– Grizling Márton: Egy másik környék környéke 
    (ha már nem találod, amit keresel)
– Melinda Stein: A mandolinjáték algoritmusa 
    (interaktív kedélyded cuccok)
– Szintes Amália: Hogyan főzzünk a robotunknak? 
    (a mesterséges intelligenciák étkezési szeszélyei)
– Oliver Haragumi: A beépített nyereség vesztesége   
    (jelentések a nyelvészeti bugyorból)
– Állva Béla: A túlfűtött cél és az eszközblamázs 
    (valami a lecsapott becsapottakról)
– Ede Koverzán: Egy behavazott emberi arc mosolya    
    (balladada)
– Martha Sorozva: Futurisztikus manikűrkín 
    (empatikus utcaiharcos portrék)
– Karl Botanic: Elherdált fények 
    (a mese ökológiája)
– Lencse Emese: A nulladik nulla 
    (meglátni és szétképedni a bűbájfolyó partján)
– Adam Wangler: Az emberi tagozat visszafoglalása 
    (röviden a természetes és bővérű humorérzékenységről)
– Darabos Klaudia: Fékezhetetlen politikai ölelkezések 
    (a kísérleti kozmetika dokumentumai)
– Tudor Borgescu: Ne féltsd a titkaidat! 
    (kikezdhetetlen időmosdatás)
– Fred Colomp: Mi ez a kibaszás az olvasóval? 
    (antikivonat)
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Aki több pillanatra, néhány percig, egy bizonyos ideig, 
mintha az örökkévalóságig láthatatlan lenne, de nem 
bízik magában, és a dokumentumok alapján dolgoztatja 
meg az agyát.
(véletlen mottó, vagy sima, eldobható nejlonhattyú)

A láthatatlanság nehezen kifigyelhető képesség, 
ha képességnek szeretnénk nevezni magát ezt a csodát, 
ha már az ember lazán elszólja, elárulja magát.
Árnyaltan kellene a témát körbejárni, minél árnyaltabban 
járni körbe, körözni, körözni a téma körül és árnyalni 
a körzést, mert ez egy olyan téma, amit nem lenne 
szerencsés elhamarkodni, elprimadonnáskodni, 
az elbagatellizálásról nem is beszélve. A láthatatlanság lehet 
ugyan téma, de nem kéne beszélni róla. Témának sem kéne 
lenni, mert lehetetlen lenne kivesézni, addig piszkálgatni, 
babrálgatni és ütögetni, míg visszafelé sülne el a dolog, 
az meg aztán hogy nézne ki? Mondja már meg ezt valaki, 
aki egy kicsit is járatos a témában, mármint a láthatatlanság 
témájában, amit nem lenne szabad témának nevezni, 
mert ez a jelenség semmiképpen sem szeretne téma lenni, 
neki jelenségként is komoly feladata van, amennyiben 
meg akarja valósítani önmagát, mármint a láthatatlanság 
állapotát fenntartani, amin aztán lehet fáradozni, 
de nem kéne, mert eme állapotnak könnyen kellene menni, 
egyszerűen a kisujjból kéne kirázni, mint a karikacsapást, 
és így tovább…
Például regisztrálni kéne a láthatatlanságot. Természetesen 
nem lenne semmi értelme, de nem is ezért, hanem 
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a hangzása miatt: „Láthatatlanságomat regisztráltam.”  
„Te regisztráltad már a láthatatlanságodat?” 
„Utálok regisztrálni. A francba már! Ezt meg minek regisztrálni.”
E képzeletbeli párbeszéd a fejemben zajlott le, mintha egy 
tudományos módszerrel tesztelnénk a szeszélyességet 
a láthatatlansághoz kapcsolható jelenségként laboratóriumi 
körülmények között, felbuzdulva, aminek elmondását 
és ellentmondásait szintén árnyalni kéne, mint a 
körüljárható láthatatlanság árnyalásainak ellentmondásait, 
ha akadnak ilyesmik a feljegyzések szerint, vagyis a működő 
láthatatlansághoz az kell, hogy ne legyen látható a láthatatlan.

  i
Nagy dohányra készülnek az eddigi kis, visszafogott, 
vérszegény dohányok. A nagyívű felületességeket egyszerű 
felszínességekkel próbálják pótolni és kioktatni.
Minden hájjal megkent hájas. Az agyér zsírozott májas 
változata, néha elpattanó érköteg, esetleg a sírba visz.
Ösztönösen a zsebébe nyúlt, hogy kivegyen és felmutasson 
egy újabb telefonáló érzésnyuszit a kabátujjból.
Versenyképességi érdektelenségi felhívások jelentek meg 
nagyban, hogy kötögetés közben lekicsinyítsük.
Két- és háromrészes műszaki konyhák ábrándjait vitte 
papírra a könnyűkezű, de folyton mélabús és kesernyés 
könnyeket hullató feltaláló, mondanom se kell…
A svéd akadémia a legsvédebb akadémia a világon, 
és még egy párhuzamos univerzumban is bőven svéd. 
Az ide nem illő dolgokat teljesen máshová vitték, 
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hátha oda sem illenek.
Egész napokat tépelődött a helyes irányokat találgatva, ezáltal.
Mielőtt fejjel mennénk a falnak, disszidáljunk kényelmesen, 
vagy talán nem lehetünk ilyen önfeledtek, kétségtelen.
Béreljen fekhelyet bárhová, önállóan alhat benne lepaktálási 
engedéllyel. Nagyon érdekes ez a vasajtó, gondolta a férfi, 
mert ott állt előtte, miközben azt hallucinálta, 
hogy a vasajtó mögötti szürke folyosó végén ennek már 
nincsen jelentősége.
Alaposan ki kell érdemelni az elvesztegetett idő központi 
romantikáját. Össze-vissza szorongtam magam az Írók 
Házában, olyan konfekciófőosztály-szaga volt az irodalmi 
kétségbevonásomnak. Még szép, hogy a boldogságtól is 
lehet szabad-asszociálni. Egy nagy halom paksamétára 
készült ez a könyv s nagyjából erről is szól.
Az elfajult világról szeretnék önöknek beszélni, hölgyeim 
és uraim, mondta az előadó, s azt látta, hogy a tisztelt 
publikum végérvényesen elvesztette a minimális jóérzését.
Tegnap este lombiknyitás volt a Nulladik utcában.
Mindenki ott volt, aki kíváncsi és nem annyira öreg 
a rúdugráshoz. Egy mesterfotós olyan képet exponált 
a társaságról, mintha 1963-ban Balatonaligán nyaralnánk, 
nem messze a pártüdülő sárga falától.
Nem akarunk megint 1963-ban élni, hallatszott a hatalmas 
tömeg egyöntetű morajlása.
A fiatal művész egy igen felkapott fővárosi galériában 
állította ki Végszavak című gyűjteményét. Volt néhány 
hozzáférhető és felkavaró utolsó mondat az Utolsó Mondatok 
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alcímet viselő tematikában, ahol meglepő módon erősen 
húgyszagú volt a terem levegője. Újdonság lett a házi 
bibepálinka, az ártalmatlan ivás szemérme.
Most olvasom, hogy vannak még medvetámadások, amikbe 
simán bele lehet halni, ha nem vigyáz a medve.
Óriási cinizmussal szántják fel az elindult párbeszédek 
és monológok mezsgyéjét.  
Fű alatt hallgatni óarany!
Azt mondják, hogy holnap kétszer lesz holnap, ha lehet hinni 
még ezeknek. A kis herceget magánemberként majdnem 
mindenki szereti, és mégis elromlanak a dolgok, aztán 
megint kezdődik elölről ez az övön aluliság.
Az egész Maya kultúra egy rejtély, de fennmaradt a drezdai 
kódex, amit minden földi embernek el kellene olvasnia, 
hogy fel tudja fogni a világ végét. Pajzán műtétet hajtottak 
végre pajzán sebészek egy pajzán férfin, aki egy pajzán nővé 
operáltatta át magát frenetikus sikerrel. Olyan, mintha nem 
álltam volna föl, mielőtt türelmesen leültem volna. 
Nem könnyű a mennyekbe jutni, mármint a halál után oly 
hirtelen. Felirat egy lakásajtón: „Afrikába utaztam! Nem 
jövök vissza, csak később.”
Ki ne szeretné a paramétereket? – kérdezte a mulatságosan 
faarcú professzor az újdonsült gyerekektől.
Maradjunk a tapsviharnál, tipródtak tovább egyesek. 
A hurrikán mellbe vág. Lassan, magabiztosan akkora lesz 
a káosz és a kapkodás, hogy már elfelejtenek pánikba 
esni az emberek. Valakik (egy kis gonosz csapat) aljas 
hazugságokkal, ostoba, rosszindulatú gondolatokkal 
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mérgezik és fertőzik a légkört, és ez a lassan ölő méreg 
hamarosan kipusztítja az életet a Föld nevű bolygón.
Önszántából és sikeresen bontja le saját korlátait az 
öntisztulás érdekében, magánkívül próbálja meghaladni 
az éppen alig megalapozott csodaszerűségét.
Elnézést a nyájas olvasótól, de ez már több mint 
idegrendszeri kérdés, és nem annyira szofisztikált, mint 
amennyire kinéz a lehetetlenségek kutatásaiból.
Az ugatáshoz sokkal többet kéne inni.
Már-már hozzászoktunk a láncreakcióhoz, mint egykoron 
a fokhagymás lángos magabiztos aromán túli specialitásához.
Sötét időkben nehezen nevetgél az ember, és a reggeli 
kalács is más, mint egy bársonytalan szinonima. 
Ha netán szépnek találod ezt a világot, még nem biztos, 
hogy pórul jársz. Időkifordítás, ősi szakmai tépelődés, ahogy 
a kelták is szerették a visszafogott rituálét.
Erős betagozódást éreztem a becsalicsárda felöl, 
a tundrahelyzetből nézve meg rögvest.
Mennyi pofátlanság hangzik el mostanában, még a víz alatt 
és földön kívül is hallani. Az Országosan Lejárt Termékek 
farsangi bálján a lejárt termékek 23 százaléka éjfél előtt, 
18 százalékuk pedig éjfél után követett el öngyilkosságot, 
mert a termékek 41 százaléka nem bírta elviselni 
lejártságának szomorú, magányos és kiszolgáltatott 
állapotát, miközben a lejárt termékek 59 százaléka remekül 
szórakozott, abban bízva, hogy lejártságuk soha nem 
fog kiderülni. Csermelyhangok közt nőttem fel, földszínű 
kabátban. Pöttyös farkú fácánkombináció, startpisztollyal 
lőttek rám vagy hétszer. Hasogat a fejem, 
mintha ketté-, vagy több darabra szakadna az agyam egyik 

19

amitnemsikerult1.indd   19 08/10/2019   16:06



variációja. Régen ebből a fülkéből sokat telefonáltam, csoda, 
hogy még nem bontották le az ijesztő süllyesztőbe.

Élnek még, akik élnek, akik még nem haltak meg.

Honnan jön az a sok okos ember, akik annyira tudják, hogy 
merről hány méter a csatamezőn, a csatazajban, a bányák 
mélyén, és a faliórákból kikakukkolva?
Ez a szemlélet magasan viszi a pálmát! – Ha jöttök, 
gyorskorcsolyával gyertek. Néha úgy érzem magam, mint akit 
gyerekkorában fejre ejtettek, és nagyon jó volt puhára esni.
Jézus északon is születhetett volna, például az alaszkai 
vadonban? Ez az egész egy akkora színjáték, hogy nincs is 
kedvem semmihez sem hasonlítani, és hagyom inkább a 
fenébe, a segge dugába dőlni.
Hamis eszmék felturbózva áradnak szét s apró bombaként 
robbannak fel az agyakban, hatalmas réseket hagyva a 
koponyákon. A gasztrofizikusok kezében van a világmegértési 
magyarázatok többsége, s többnyire saját receptjeikből merítik 
a fantáziadús inspirációt.
Nem tudok egyetérteni az egyet nem értésben.
Ez egy olyan fiók, amelynek soha nem volt tartalma.
Kódolt üzenetben jött, hogy 

AZ EMBERISÉG A VÉGÉT JÁRJA…

Azt meg kódolás nélkül is tudom, 
hogy féllábbal a sírban vagyok…
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A műkedvelő Kácsárdi Kapitány (a nagyregényt olvasók 
számára csak a Kácsárdi, mert ez a kisregény már megjelent 
egy nagyregényben, de azt egy teljesen másik író írta, aki 
nem tudta és nem ismerte az önkontrollt, de jó kapcsolatai 
voltak a megfelelő földönkívüliekkel), a fikciós hős 
és a jószívű Kapitány Balanescut hallgatott, miközben túlzott 
verbalizmusa miatt vezekelt a természetben nem látható 
körülmények természetfeletti érvényeinek ellenére.
Kácsárdi Kapitány (a nagy, kék szemű, szőke, sátor bőségű) 
nem szerette az esztrádzenét, a füléből folyt ki a sok dalnak 
exhumált nyál. A zene már más volt, mint korábban. 
Sokszor kis helyen is elfért s gyakran kellett a pelenkát 
cserélgetni, szociális szempontból a fiatalabb és 
intelligensebb kutyák egészen jól megtanultak barkácsolni, 
és viszik a pálmát és elég ügyesen, rádióbarát módon 
komponálgatnak is. A világ egész gyorsan hozzászokott, 
mint az energiatakarékosság elpocsékolásához. 
Nagyon sikeresen mentek az életkedvellenes zenék, azokért 
a giccsekért mindig megőrültek a hallgatók.
Amikor Kácsárdi még nem volt kapitány, csak fiatal, nagyon 
kellemesen tudott és szeretett ábrándozni, sokszor lóháton 
képzelte el magát a Gyógypedagógiai Főiskola bejárata 
előtti tükörparkban, ott is a jó működési lehetőségekkel 
rendelkező büfé környékén. Én vagyok itt a hotdog, gondolta 
magáról a fiatal Kácsárdi, akit röviddel előtte maga a Jóisten 
nevezett ki Kapitánnyá. Nem volt mit tenni…
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  i
A zártkörű klub pontosan fél hatkor nyitott. 
Ekkor 13 fő lépett be „egyszerre”, 10 rendes tag és 3 vendég. 
Gesztenye Árpád vezette a csapatot. 
Legyen világosság, elmebajosok! 
Kanál Ernő jött, mögötte meg a fia, a kis Kanál golyóálló 
mellényben, aki feltűrte a gatyaszárát. 
Balmazy Áron, az elméleti hajós, aki időnként átrohant Európán. 
Haleczki Zsazsa ifjú hölgy, a maga módján költészettel 
foglalkozik, hogy ne legyen olyan könnyen megállapítható, 
hogy ő egy kémnő.
Sátor Ajna, ő mindenkinél többet mond, ha hallgat, 
egységében a derű.
Borhalász Kelemen, az összefoglaló tudományok páros 
spanja, sokáig visszalépésen gondolkodott, aztán végre 
megtette, érdemes afroagyi akrobata, ha magabiztossága 
nem fagy le. Köveczky Ernő, a jószolgálati tudományok 
természetes esélyese, mindent kisimít, elsimít tenyérjósolt kezével.
Prof. Dzsetszki Virág, fogalomkezdeményező és többet látó, 
monolitáskutató, a „Legszebb Nő” aspiránsa.
Átfogó Béla, ívhajhász, a veletörődés bajnoka, 
természetgyűjtő és okleveles kiskovács.
És lőn pasztőrözött világosság.
A belépő három vendégét a mesterséges intelligenciák 
közül választották ki. Az emberszabású robotok úgy néztek 
ki, mint te meg én, szóval nagyon tudnak hasonlítani az 
ilyenek. Az átlagember nem venné észre a köztük lévő 
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különbséget, sok esetben az átlagemberek robotosabbnak 
tűnnek sok mesterséges intelligenciánál. Ez már ilyen 
fejezet. A három android is Kácsárdi Kapitány fellépésére volt 
kíváncsi, a Kapitány legújabb munkájának címe:  
Az Atlantiszon is volt egy Moszkva, ami felkorbácsolta az 
emberek érdeklődését. Szenvedélyes szembenézés a távoli 
múlttal, ahogy Kácsárdi Kapitány, mint ingó-bingó rózsa, 
megfeji az időt, mintha tehenet fejne. Nem tudtam rájönni, 
hogyan csinálja, pedig felülnézetből is megtekintettem, 
hogy világra szóló összevetéseket tudjak érzékeltetni.

  i
Pedig volt az egyik robot neve, mindent tudott, hét nyelven 
beszélt női hangon, olyan finom, illatos orgánummal, hogy 
bizonyos férfiak elaléltak a közelében, 
néha meg a távolában.
Milike, a tejszagúak anyja és önbiológus, olyan kortárs 
táncprogrammal a bögyében lévő szoftveren, hogy az ember 
eldobja a még megmaradt „mesterséges agyát”.
Pulcsi, a harmadik vendég büszke volt az ismeretlenségére, 
hogy gyakorta tabula rasákat csinál, és nem érdekli őt 
a robotkarrier sem.
Mindhárman be voltak oltva szex ellen, és mint egy 
helikopter, ők is nagyon könnyen és természetesen tudtak 
repülni, otthon voltak az égi közlekedésben.
E belépő kis csapatból nyolcan a „Pekingi Ősz” Olvasókör 
tagjai is voltak. Hatan a tagok közül, aztán Pulcsi és Milike, 
a két mesterséges intelligencia is imádta az olvasást, szinte 
versenyben falták a könyveket, főleg a szépirodalmat, 
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de a középcsúnya is bejött nekik, mint kengurunak 
a tudományos hátizsák.
A világ egyre színesebb lesz, aztán hirtelen elájul és 
összeomlik, ahogy a szerzőt is állandóan fejbe basszák 
(ki nem állhatom).

  i
Kapitány Kácsárdi műkedvelő volt, velő a javából. 
Fényesebben ragyogott az égen, mint régen a Vénusz. 
Ez sokak képzetét megmozgatta. Fényesedett, majd 
halványodott. A kutatók kimutatták, hogy egy végtelen 
térben élünk, hogy határtalan a világunk, vég nélküli 
mindenség, melynek lényegét meg kellene érteni, 
átélni a lényegét. Univerzumunknak természetes eleme a 
mozgás. Így ketyegett Kácsárdi biológiai órája, átlényegítően 
műkedvelő módon dolgozott a Nagy Bumm megértésén is. 
Mint a legtöbb műkedvelőnek, a Kapitánynak is  a „Mi újság, 
téridő pajtás?” volt a kedvenc szavajárása. Ha leszáll az est, 
besötétedik. A csodálatosan szép mindenség is változni fog, 
a mindenség gyorsulva tágul. A távoli jövő járt a Kapitány 
agyában, meg az pici és enyhe kérdés: Létezik-e valódi 
semmi?
Mint ilyen és ezekhez hasonlók voltak Kácsárdi Kapitány 
műkedvelő kérdései, miközben a háttérben Demis Roussos a 
Good bye my love good bye című számot énekelte, oké, nem 
igazán hangosan, mert lehetett mellette beszélgetni, 
de nekem elakadt a szavam, meg nem is voltam ott, éppen 
a megnyugtató zöld színre gondoltam. Nyilván többször 
nem vagyok ott, mint ott vagyok a könyvíráskor, mert 
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beállítottam az automata szépíró-kézírót, és ez a program 
teszi a dolgát, nem beszélve a csipetnyi laikus ízesítésről, 
ami megadja az egész kriptoirodalmi bukéját, és ez több, 
mint a felvilágosító, felvillanyozó valóság nagybani leirata 
a kisalakos akciófüzetbe.
Meg kell tanulnunk kiszűrnünk a hazugságokat, 
a mindennapi hazugságokat kiszűrni, mert minden nap 
hazudnak nekünk, amibe előbb-utóbb belehalunk.
Figyeljünk a testbeszédre. 
Meg a parasztvakításra. 

  i
Emellett olyan extra szolgáltatásokat döfnek belénk, 
amelyekkel műkedvelő mivoltunkból ugrálhatunk ki 
a zuhanás perspektíváját ízlelgetve (elnézést a mondat 
nemtörődömségével).

hahó tahó
falióra
kukorékoljál már
a holnapi 
műkedvelői
virradóra 

TESSÉK GATYÁBA RÁZNI A KÖVETKEZŐ RÁNCOT!

Jönnek, jönnek a monomániások. Odateszik az arcukat, 
amikor pont ezt mondta, amint éppen kigondolta.
Hobbiból fetasajtot enni.
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1/2ÁLOM

Kácsárdi Kapitány műkedvelői álma, avagy a műkedvelő 
Kácsárdi Kapitány álma, avagy egy kerekes bőrönd álma, 
annyira pocsék és relativizált minden, hogy szörnyen érzem 
magam, meggyullad tőle a hajam… miközben leég 
a fajom, a modern mindenség közepén… az emberszinten 
belealszom a délutáni meleg picsába…

  i
Nyílt utcán voltunk. 87 és 98 környékén. Sárga emberek 
szaladgáltak, zöld emberek és kék vadlovak énekeltek, 
hajladoztak, volt ott egy vonatdarab Frankfurtból stb. 
A nagy tudású úr konszolidálónak látszott, majd Kácsárdi 
Kapitányra vetette magát, azt üvöltözve magából tejesen 
kivetkőzve: utálom a műkedvelőket, a barom amatőröket, 
az autogén hegesztőket, szürke velúrból készült kombinéket, 
hihetetlen volt a csávó habzó szája, a Csömöri és a Görögi 
utca sarkán egy komoly s alapos igazoltatás lassította az 
amúgy is a lassított felvételeket idéző mozgáskorlátokat, 
satöbbi, satöbbi a francba! valaki kapja már el őket… Jól 
kócolja össze hajukat, s görcsösen merev frizurájukat, a 
lyukra játszott agyukat, a göndör vajbabsaláták üvegtáljai 
fehér vászonkendőkkel voltak letakarva az asztal közepén, 
így kezdődött a nyár és máris a közepében voltunk, a 
vége felé. Angéla vagy háromszor megjelent az elmosott 
poharakkal, hogy új italokkal kínálja az új vendégeket, akik 
egyre többen jöttek és porosak voltak, de egyre porosabb 
lett minden, még a szemöldökökön is vastagodtak a 
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porcicák, porcikák, porhalmok, orrhalmok, a bedugított 
porfülék, hogy legyen szabad valamit mondani, 
vagy ne legyen por a porhüvelyemen, pormentén…
Többen kopácsoltak a templom tornyán fent a magasban, 
javítgatva a tető hibáit, az idő tengelyén csúszkálva, nem 
valami rózsás a helyzet, mondták többen másoknak is, 
és ahogy néztem a toronymagasban dolgozó, önfeledten 
kalapácsoló, védőháló nélkül dolgozó férfiakat, iszonyú erős 
tériszony bizonytalanított el, s rajtam keresztül Kácsárdi 
Kapitányt is, aki már-már zuhanni látta magát, az esetek 
többségében kirángatta magát az egyszarvúságából, 
s ettől olyan búsfekete lett arca, mint kamaszkorom legszebb 
nyarának az a koromarca a női koromarcok világából, 
ahogy fiatalból fiatallá változik az ember, a koromhoz 
képest mindenfelhajtás-nélküliség sugárzott ez a szépség, 
mondtam is a többieknek, hogy milyen jó ez a minden 
felhajtásnélküliség, sajnos az emberiség 98 százalékának 
tiszta marketing lett az agya, s így a marketingagyúaké lett 
a világ, mindent ők határoznak meg, és borzalmas lehet 
velük álmodni, kész rémálom, még ha ez nem is az 
én álmom, hanem a Kapitány álma, aki meg most azt 
hiszi, hogy egy mosómedve álmában létezik, aki éppen 
benzinkutasnak képzeli magát s ezzel az átképzéssel ocsúdik 
fel éppen, mielőtt eltemetnék tetemét, gondolja Kácsárdi, 
aki nem szeretne ennyit össze-vissza álmodni, pláne ilyen 
szédületes tempóban szívbajt lehet kapni, ingyen szívbajt, 
ami aztán rengetegbe kerül, olyan sokba, hogy a végén 
szívrohamot kap az ember, és mire a kezelést, az operációt, 
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az orvosi műhibát kifizeti a páciens, szépen belehal, hogy 
jópofának hasson az eleje, amelyben ez az álom köröz, mert 
körbe jár, ahogy időként Kácsárdi felriad, aki aztán engem is 
riaszt, végül is senki sem tudja, hogy éppen engem miért, de 
nem keresem a konkrét értelmet, mert a Kapitány sem keresi…
Itt állni öregen, az nem éppen felemelő emlő… mint ez 
az álom, jó vicces, hogy álmukban röhögünk egy jót az 
egészen, ahogy a kihúzható ágybetéten alszom a földhöz 
közel, s a Teleki Blanka térig cipelnek, hogy mozdonyosodjon 
a fejem, mert ahhoz mozdonnyá kell változni, hogy minél 
többet vissza lehessen változni, vagy röpködni kifelé, mint 
vendégművész, ugyanott a bal oldalon, mint az évközepén, 
körülnézve kivonja magát az ember a forgalomból… Innen 
már jegesen megyünk tovább, jól összefagyva, dideregve, 
printelünk és olyan nem létező ábrákba bonyolódunk, 
tekerődünk bele, hogy kimásolódik az ember ásítás utáni 
feje, amikor átment egy tank a szobán hangtalanul, zörögve, 
az egészen röhögve, úgy röhögött ez a tank, mintha egyből 
három lenne, ez volt a cél, de ezt sokan nem értik, hogy 
a Kapitány álmában az ágylábához kötözte ki magát, a 
kudarcaival együtt, mint a népmesékben, ahol a fejkendős 
nénik pusmognak egymás között, s ez a forrófejű fiataloknak 
már nem jön be, ma már a trapéznadrág sem olyan, mint 
régen… Ha az ember majd rájön, de igazából jön rá, hogy 
mi az álom lényege, mármint Kácsárdi Kapitány műkedvelő 
álmának lényege, akkor lesz itt politikamentes boldog világ, 
ha ez lenne álom lényege, vagy mi más? 
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Marhára bejött a szőrtelenítési hónap, a vaságydeszka, 
a dzsesszburkolat, a sovány vigasz, és az önként eltéríthető 
repülőgép mániája… 
Aztán mindannyiunkat, felnőtteket, gyerekeket lehajtottak 
a bányába, ott kellett dolgoznunk életünk végéig… 
Ez a bányamunka nagyon kemény, szigorú, egészségre 
ártalmas munka az alig-levegőben, ha nem kapok levegőt, 
megfulladok, gondoltam, milyen lehet Kácsárdi Kapitány 
műkedvelő álmában megfulladni?

  i
Rendkívüli tettek és tettetések jönnek, utolsó percek egy 
francia képeslap hátoldalán. Nem lehet véletlen. 
Vagy lehet?

Az emberek nem hülyék, 
teljesen másra számítanak.
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a némaság belém fojtotta a szót
közben nem is ő volt
az esőáztatta vadlovak környékén
(a Megkülönböztetések ciklusból)
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i
nyári nap
késő este

láthatatlan 
szerelmesek

sétálnak 
a forró éjben
a táj végében

analitikus elmével
nézve

kissé bizonytalan
ez az egész

át kéne
alakítani
teljesen

hogy egy
egyszerű történetbe

beleférjen
hogy normális legyen

és ne egy
világégést
imitáljon

a vége
mert az

egy nagyon
visszatetsző

befejezés lenne
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i
kimásztam a Pravdából
de  hogy kerültem bele?

ez már egy megmászhatatlan
rögeszme marad 

félig örökre
kevésbé örömre

i
kínai lovon jött a kommunista nagy kán

egy másik kínai lovon a kapitalista nagy kán
mongol lovon ült a valódi mongol kán

brutális egy csoportkép készült a nagy klánról
bár ne láttam volna soha 

i
Az előző nap a következőbe lóg bele, egymást követik a 24 
órák sietve, mintha keresztezné egymást, ami soha nincsen 

keresztben, mindez egy olyan kötetben, melynek címe: 
A szamaritánusok közvetett könyve.

i
én mindig kilógtam a sorból

ő is ki-kilógott
úgy nézett ki hogy sokan kilógnak még a sorból

de ez csak a megélt látszat volt csupán
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én összetörtem magam mikor kilógtam
mert csak zuhantam és zuhantam

és a közönség meg csak tombolt, tombolt vad igyekezetében

i
Mekkora már ez a világraszóló tejfeszültség!

i
ez a bolygó amin élünk

nem volt rossz hely
csak mint egy hisztis egyén

szeszélyes és sekélyes
keresve sem találsz jobbat

a világmindenségben
(azért nem ártana körülnézni)

i
Ki vagyok lőve, amikor be vagyok lőve.

i
egy beteges világban betegesen élünk s nem számíthatunk 

már gyógyulásra 
se én se a világ

ami így lesz véges

i
a kerti padon ábrándozva ülve

csak az arcom ami kimaradt belőlem
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i
a sztaroprámen 

az a cseh sör
amely hangzása ellenére
még csehesebb is lehetne

i
a szerelmesek körbe állnak 

egymás karjaiba rohangálnak

i
szép az élet huj juj juj 

megnőtt a hajam aztán meg kihullt

i
a lélek a test dolgait próbálja rendezni

a test a lelket szeretné rendezgetni
mintha egy film lenne a valóság

de az életben minden
másképpen van

s a pillanat is egy nagy
átrendezőnek tűnik 

i
HA LÉTEZNE VALÓDI CSODA, MÁR BIZTOS ELÉRT VOLNA.

(mi van, ha elért, csak nem vettem észre.)

36

amitnemsikerult1.indd   36 08/10/2019   16:06



i
túl messze van az a közel 

az idegrendszerben.
ha az ember nem felejti
egy másik helyzetben

ha nincs távolság
csak közelség van

az idegrendszerben
és az idő elmosódik

egy kényszerhelyzetben

i
sárga volt a kikerics
az idegrendszerben,

elvirágzott költemény
egy  bájos helyzetben

majd kinyílik és újra nő
egy fiktív életben

napmeleg és napernyő
egy tiszta képletben

i
ott voltál a hátam mögött

mikor visszanéztelek
hajnali haj szellők között

mozgóképként vetítve
ez az írás keresztben áll
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a nagyút közepén
oda-vissza olvashatják

akik szeretnék
jelentése egyszerű
és simán érthető

mint a földi létünk összessége
hozzá mérhető

mármint a mérhetetlen
mérhetőhöz mérhető

i
nem is tudtam

hogy romantikusok vagytok

i
mindig

az történik
ami éppen történik

nem láthatunk a jövőbe 
nem tudhatjuk

hogy mikor mi lesz
mi történik

előre
és előre

ami persze éppen ott van
mögötted és előtted
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A 6. fejezet a Legördülés címet viseli. Csakhogy ezt a hatot 
nem nevezném fejezetnek, mert a szerző nem fejezetekben 
gondolkodik, de ez nem tartozik az olvasóra, ez csak az Úrra 
és a szerzőre tartozik, ha már ki akarunk erőltetni valami 
valahová tartozást. Gondolom, nem szükséges. De hagyjuk.
Lehet ez a 6. egység vagy rész, de mondhatjuk 6. 
elkülönülésnek, vagy lehetne egyszerűen a 6. halom, 
amelyben annyi minden nem történik közvetlenül, bár 
meghal a szerző, megmérgezik vagy felakasztja magát, 
mielőtt a könyvet befejezte volna. Szóval vannak ilyen 
megmagyarázhatatlan gondolatmenetek. (Hú, de Habszurd 
a helyzet!) Meleg a daráló, mellesleg. A bennszülöttek 
fárasztani jöttek, kimondani a bennszülöttek olvasatát, akik 
se nem írtak, se nem olvastak, tak-tak… 
de volt egy selymes olvasatuk.
Szembenézni a górcsővel. Minden olyan véletlenszerűnek 
tűnt, jó előre megtervezett véletlenszerűnek.
Ezt kellene kikezdeni és legördíteni.
Vannak ősi késztetések, elhajlások és elfajzások ebben a 
6. szakaszban, csak a valóság kiterjesztése az eresztékek 
közé szorult fejvalóság szorító nyomorát érezve, az ember 
ritkán magától is tanul, néhol a hibáitól érintetve, olyan 
régen okarináztam már selyemingben, foncsorozott 
napszemüvegben, fájdalomtól gúzsba kötve, jöttmentek 
között nem voltam még kutyasztriptíz-bárban, bár a kutyák 
nem vetkőznek, csak itt, a 6. egységben, az eltávolítás 
birodalmában, vagy az eltántorítás irodalmában, ahol az 
ösztönök értelemmé állnak össze, a védelem érdekében nem 
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szükséges a védelem, ha értelemmé is állnának össze, az 
lenne a szupervéletlen, mert ennek végül semmi értelme, 
ha az emberek egymás megértésére hajtanak, miközben 
távirányítós játékokkal játszanak, így oldva 
a sok stresszt, amit nap mint nap megélnek, a mesterséges 
intelligenciák fényében ki lehetne radírozni ezt az egész 
világot, a mocsárba süllyedés kényoldalát, tény, hogy el kell 
gondolkodniuk, milyen komoly dolgokról van szó, s hogyan 
lehet a feltépett sebet gyógyítani, a félreértéseket félretéve 
és feledve, közvetlenül a józan ész határértékei mögé 
szorítkozva, a felelősségtudatot megkontrázva, hirtelen 
odakapatva a bizonytalan valóságot, a nagy feltörések után 
a nagy lehangoltságok korszaka következett, depresszió 
a javából, meg a kiengedett és elvadult búskomorságok 
a baromságok házából, ahol valaki éppen eszi a lelkem, 
s ezek a speciálisan kiképzett lélekevők úgy beindultak, 
hogy jaj nekünk…

  i
A félelem megeszi a lelket, idézhetném Fassbinder filmjének egyik 
címét, vagy Fassbinder egyik filmjének a címét, mert idevág. 
Ki tudja, mit hoz a múlt? A tzatziki egy finom (ógörög) saláta. 

  i
Hölgyeim és Uraim!
Örülök, hogy önök folyamatosan a világ megismerésén, 
megértésén, az élet keletkezésén s annak értelmén 
gondolkodnak, ezzel segítve eligazodásunkat e Föld nevű 
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bolygón, az univerzumban, melynek, tudom, formája adja 
magát, tartalma pedig az állandóan változó fogalmával 
jelölhető és tapasztalható, a tapasztalaton túli dolgokról 
most nem is beszélve.

  i
Ki ne szeretné a placebót? (Kérdezem magamtól.)
Vannak olyan délutánok, amikor folyamatosan átnevezem 
a lényeges vagy a lényegtelen dolgokat, mert a bennem lévő 
felszültségeket így tudom csökkenteni, rövid időre kiszűrve 
a bizonytalanságokat, enyhítve azon gyötrő szorongásokat, 
amelyek a valóság erőteljes látszólagosságból fakadnak 
és délutánra már az őrület határáig sodorják a józan 
és rácsodálkozó elmét, mivel addigra már pokolra 
emlékeztetően oly hamis és fals lesz minden, hogy az 
ember legszívesebben belehalna, ha ez javítana a világ és az 
emberiség helyzetén, de már a régi bölcsek is azt mondják: 
ma már semmi se számít! 
„Semmi sem az, aminek mutatja magát” – hogy a Mestert 
idézzem, mármint merem ezt remélni, mert még nincs kőbe 
vésve eme igazság, vagyis itt, a vésésnél tartva, nem hiszem, 
hogy ez az igazságot egy pillanatra is érdekelné…
Ketyeg a pszichológiai bomba, az idegek pattanásig 
feszülnek a láncreakció elindulására várva.
Ez egy sokkoló és provokatív feszültség több oldalról 
provokál és sokkol, hasonló, mint a nyavalyatörés.
Durva dupla bordatörés, folyamatos elájulás, bányába 
zárás, giccsel való fojtogatás, lavinába csomagolás, 
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szemkiégetés, zsemlébe sütés, válogatott kínzások és 
iszonyatos megaláztatások sorozata, vagy egy egyszerű 
kedélybetegség, amely a felhőtlen szemlélődés kizárására 
törekszik, tehát a kontempláció, vagy amit akartok.
Azt mondják, hogy nagyon vonzó a meghülyüléshez vezető 
út (de ez még nem bizonyított).
Ebben a nyavalyás 6. egységhalomban, amely lehet, hogy 
valakinek a kedvenc része, s most valamilyen eszement 
esszét próbál írni belőle, megfogalmazva eredeti és 
érzékenynek gondolt észrevételeit, és egy szép nyári koraesti 
kerti partin, a „Pekingi Ősz” Olvasókör szeretetpartiján a 
kedves klubtársainak felolvassa, megosztva ezzel észleléseit, 
felismeréseit a többiekkel, hogy minél közelebb kerüljön 
e szellemi kör az oly hevesen áhított lényeghez, amely 
az emberiség és a világ épülését szolgálja (gondolom 
jómagam).
Na, most nevessen hevesen – talán túl naiv vagyok? 
– mielőtt végleg, mint egy függöny, legördülök…
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Azt is hallottam vagy olvastam valahol, hogy az emberek 
szeretik a hegyeket. Magányos ormok csúcsát keresik, 
ahonnan jó a kilátás. Mert az emberek jó kilátásokra 
vágynak, ahonnan messzire el tudnak látni, mintha a 
végtelent szemlélnék. Minél magasabb a kilátópont, annál 
nagyobb a belátás távolsága. A legmagasabb pontokról az 
egekbe is ki lehet látni. Ha az embereknek vonzó kilátásaik 
vannak, akkor az önmagukba nézésük is 
maga a körbenyitott lebegés, vagy körbezárt lebegés, 
mintha egy visszafogott disztópiában lebegnék, 
de lehetne ez utópiában való lebegés, egy teheralátét, 
frusztráció-elhárítási lebegés, empátiává kibontakozó 
társadalmi lebegés, a neuronok lebegése, örökéletű 
ablakként, mint többfunkciós lebegés, hölgyeim és uraim, 
ne zavarja meg önöket ez a lebegő és érzékeny szóáradat, 
ez a pénzben ki nem fejezhető, önmagába visszatérő 
tervezetlen lebegés, ez a legnagyobb, és a legkisebbként 
folyamatosan változó kvantumlebegés, az árnyék lebegése, 
idegrendszeri lebegés, az idő dimenziójának lebegése, 
a lehelet lebegése, az utcai imák törékeny lebegése,  
ez a megkérdezhetetlen lebegés, a mesterséges 
intelligenciák lebegése, bilaterális, kettős-hármas lebegés, 
az egybeérés lebegése, evolúciósan predesztinált lebegés, a 
fejünkben állandóan visszatérő dallam lebegése, 
a négy elem vaskos, majd hártyavékony lebegése, töröksíp 
és a rézduda hangja, az autópályák zajtalan lebegése, 
űrállomás fejben, egy felbukkanó gondolat lehetséges 
lebegése, stresszmentes lebegés, lebegésmentes lebegés, 
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mondjuk a mindenség lebegése, ha van olyan, 
a ki- és belégzés apparátusa, belső és külső lebegés, a zene 
éteri lebegése, az öröm lebegése, a szomorúság lebegése, 
az ellenállás lebegése, az abszurditás lebegése, antilebegés, 
a szemlélődés lebegése, paranormális üzenetek lebegése, 
valójában csak elvi lebegés, a tévémonitor lebegése, 
a bennünk lévő bárány bégető lebegése, a szilárd anyagok 
és a cseppfolyós állapotok általános lebegése, a sehol nem 
levés lebegése, az üzekedés lebegése, alaktalan alakoskodás, 
a csordaszellem lebegése, lebegés hipnózisban, belső 
égésben, mellékes lebegés, önzetlen és önfeledt lebegés, 
vagy amikor jókora túlzásokba esünk, a lebegés fura 
relativizálása, az apokalipszis lebegése, a lebegés mindig 
erőszakmentes stb, stb…
Több és más, mint a puskagolyó…
Álmomban simán lebegett a testem, majd ellebegett belőle 
a lelkem, láttam, amint fehér ködfolyamként tágult 
és sűrűsödött ez a lélek, hangsúlyozom, hogy álmomban volt 
mindez, de minden olyan valóságosnak tűnt benne, mintha 
nem is álom lenne, hanem a pőre valóság esete, aztán egy 
fekete táblán megjelenő szöveg lebegett agyamban: 
Ébredj már fel, te balga! Ez volt feliratozva rajta…
ellebegve a francba…
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A tegnapi holnapkutatót
15.364 tudós figyelmezteti
a földi állapotok kétségbeejtő helyzetére
15.364 tudós hívja fel a Földlakó emberek
figyelmét arra hogy a bolygónk 
milyen súlyos állapotban van
és jó lenne megállítani a végromlást
15.364 tudós jól végiggondolt
alaposan tanulmányozott megismerései
után mondja ezt a prognózist az emberiségnek
érdemes lenne a 15.364 tudós megvilágosító
gondolataira teljes mértékben ráhangolódni 

  i
amikor minden összecseng
akkor szépen összecsengve
a cseng-bong viszonyában
jó érzések haladnak

  i
Minden olyan, mintha valóságos volna.
Pedig nem az, ez már régen nem az, ez csak a gaz,
ami a valóságból megmaradt.
Már nincsen valóság, ezt már nem kellene annak hívni.
Bolhából nem lesz elefánt, ha jól látom a tréfát, de komédiát
szerettem volna mondani, pedig a kínos röhej jön el.  
Komédia ez a javából, de valahol totál tragédia.
Ez már nem az a valóság, ami még olyan valós volt.
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A világ átírja önmagát olyanra, amilyenre akarod, 
ha tematizálod a valót.
Elsöprő ez a kifordított halmazati valóságmánia.
Ez a valósághiányos álvalóság-áriamánia.  
A valósághiány átírja a világot, amilyenre csak akarod.
Soha ne legyen már semmi se igaz.
A számból vetted ki a varázsigét.
A valódi szót.
Ha felveszem a zajkabátom, rögtön érzem, hogy elájulok, 
mint aki az ájulás-tévében tétováz, közben meg röhögnöm 
kellene folyamatosan.
Régen divat volt a kétfejű sas, de hol van már a griffmadár 
a tavalyi hó alatt.
Ezt a festményruhát korábban is Picasso festette, 
miután egy későbbi festményruhát is festett volna halála 
előtt egy kicsivel.
A 21. század közepétől a neutrálisdivat lesz a divat.
A szingularitás prófétája is elrobotosította önmagát.
Homokóraszerűen bukott le a Nap, 
hogy időszerűen pontos legyen.
Soha nem gondolkodtam projektekben, 
időként is csak művekben.
Újfent végtagkiegészítések használnak 
a halk szavú úrinők köreiben, 
ismét divatos lett a sokat dicsőített Harmadik Talp.
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Az univerzum a Nagy Bumm-mal kezdődött 

(teljesen elvont képzelgések, csak az elvontsága miatt).
(Na jó, de mi volt előtte, a kezdetek kezdete előtt?) 
És egy Nagy Bumm lesz az univerzum vége?
Minden jelentős felfedezés Nobel-díjat érdemelne, 
ha az ember odavan érte, vagy ha már kiábrándult belőle, 
akkor is kapja meg és utálja magát, ha tudja.

  i
A kvarkok kiszabadítása után vagyunk egy percnyire, 
ha meg szeretnénk érteni ezt a problémát, az élet, a világ 
keletkezését, a lényeghez kéne közel kerülnünk. 
Vagy éppen bele (bár az ember lényege, 
hogy valójában kerüli a lényeget, 
és valami miatt igazából a lényegtelen dolgok vonzzák).

  i
Anyag nélküli agyi folyamatok
(struktúrák nélküli matatás), 
addig materiális ameddig-addig, lecsúszda, csúsztatás stb.,
vagyis szeretnénk visszakapni, ami elveszett,
vagy amit galádul elvettek tőlünk…
Nem azért, inkább csak azért, hogy, hogy volt képük hozzá?

  i
antidivat
ruhája nincs    
s az épp olyan kincs
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mint a végeláthatatlan     
körmozdony vége 
csak képe van szavakból
hosszú létrát támaszt a falnak
azon akar felmenni az égig
hogy onnan                
nézze végig
ahogy a pillanat         
simán elmúlik

  i
Mindennap vége egy újabb napnak.
Mennyi lehet még hátra, 
mielőtt még a falon keresztülmennék?

  i
hatás alatti félreállás
halmazati félreértés
és ennek szűkítése s nem elnyújtása

  i
a Nap fényének kell örülnünk
meg a beláthatónak amit nem láthatunk be
vagy amit beláthatunk
amikor az elbeszélhetetlen elbeszélés
kiesik a fejemből
ami lassan a feje tetejére áll
mint egy meghatározás
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amely önmagába térne vissza
ha lenne még önmaga
vagy a hozzáférések elmés alkonya
minden cicoma nélküli ráadás lehet
ez a megfeneklett csupasz eset
s animálni kéne vagy
újraindítani a gépet
mert nem találom a helyem
ami mintha nem is lett volna talán
ha behunyom a szemem 
csak homályosan vagyok jelen

  i
esetleg fétisem van
átlátszó és áttetsző 
a megérzés az alapja
esetleg tabu is van
jókora mint a
világegyetem tompora 
maga a megérzések alakja
ábrándok
és áramlások
árnyalatok
és áhítatok
minden
csupa kábulat
és ámulat
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egyszer csak kihullott a plafonból
valami hulladékféle,
saját szemeimmel láttam ezt hullani,
de soha nem ért le a padlóig,
és nem értem, mi végre…
(vagy művészet lenne megtalálni benne a semmit?
a SEMMIT mindig művészet megtalálni)

  i
adj még egy esélyt
vagy még kettőt

  i
Soha ilyen (pálinka erősségű) tömény gondolataim nem 
voltak, mint amikor ezen tömény gondolatok eszményi 
hígításáról gondolkodtam.
Amikor egy pohár aszút kóstolsz, mintha a végtelenbe 
kortyolnál bele.
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EZÜSTKARIKA KARMA
– elmélyülő japán modorban bűvölve – 
(napestig feszülés és denevérszag) 

  i
„A fejlődésben megállt világ főbe lőtte magát” – írta egy 
bemásnaposozott költő, aki hirtelen felismert valamit maga 
előtt világosodva meg. (N N) elnyelte a tiszta szívás
vakera-díját, íját… (űrhajósok szelektálnak, zokni nélkül 
szaladgálnak)

  i
ez már jazz!

  i
A Nap épphogy döcögött az égen, ami szóra sem érdekelte a 
jónépet. 13 óra harmincig észre sem vették az idő múlását, 
s ez nem járt semmiféle fájdalommal, bár a vonatok a 
szokásosnál is jóval többet késtek, pedig az Állami Vasutak 
Baráti Kör horoszkópkészítői ezt pont ellenjósolták.

  i
Megjöttek a trendpolgárok! 
– kiabálta be valaki az oldalvonalon kívülről, de eltakarta 
az arcát, addig-addig, mígnem egy kacsacsőrű emlőssé 
változott ott, a porban, a többiek lábai között, az evolúciót 
nem lehet átverni, átejteni, csütörtököt mondani a keddi 
postás helyett. Ezt mind a mesebeszéd-kiegészítési edzésen 
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is gyakoroltuk a zsugorított bárpultra könyökölve a valódi 
információk hiányát is ideértve, bénán, de piszkosan. 
A mocsárláz az árnyát közelíti, előkelő bakteriológusok 
körében is érdemes lenne utánagondolni, hogy meddig 
türelmes egy neurobiológus?

  i
Pamflet, az anyját! Csupasztestű, csigamellű csigapamflet, 
az anyja ragaszkodóját!

  i
És akkor megjelentek az égi jelenségek, folyamatosan 
suhantak északkeletről délnyugat felé, a saját szemeimmel 
láttam, túlsúlyban volt a valóság… annyira, hogy kihozott 
a sodronyból… komoly analógia ez köztem és Katalónia 
között… erős, mintha fejben paprika lenne… még annál 
is erősebb és fejlettebb… ember alkotta mesterséges 
intelligenciák suhantak át az égen, nekem is csak véletlenül 
szóltak, hogy nézzem… de azt is mondták, hogy nem is 
ember alkotta tárgyak repültek az égen, hanem valamilyen 
földönkívüli világhatalom terjedő elegye gerjedt rá 
bolygónkra nézve… és azt mondja már meg valaki nagyon 
fokos, hogy ki a faszom ez egy párhuzamos dimenzióból 
nézve? Magyarul lebénít a hatalmi gőg, az arrogancia, vagy 
egy PJ Harvey-szám címe: olyan, mintha a Fehér Háznak 
fekete haja lenne… amire a túlvilágról rákontrázik a kedves 
Amy Winehause: Moszkvában csak a Kremlre vágyom, 
ahogy a lepedőmre csavarodik, énekli átszellemülten, 
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perspektívából, egy diákdiktátor van a novellás vonalban, 
látszik, kérem és… aggódom miatta, mintha nem kéne… 
egy Nicaraguában megadott pofon is felkerült az égre… 
olyan masszívnak látszik a világegyetem, mint a világvégre vége…
…havi 200 Ft-ot költeni cigire, és a dohánygyárosoknak vége…

  i
Nehéz ezt fokozni, mint a mezei futást. A világnak nincs arca, 
azt mondják rá: arctalan világ, néha meg akkora arca nincs, 
mint egy felpofozott csészealjnak a kijelzőkön észlelve, régen 
régi kurucokon rágódtam sokat a 18. század elején, hogy 
hogyan is mehettek akkor a világ dolgai, volt-e önkéntes 
véradás, vagy mi a fene ez a nem tömény semmi. Többször 
gondolok valami rejtélyre a videóazonosítás mellett, ha ezek 
a falak mesélni tudnának, akkor beszélőfalak lennének, 
mondom ezt minden gyanúsítás nélkül, örömömben 
Cameron Diaz a falra festve benéz a mozi ablakán.

  i
Persze én nem szólhatok semmit, mert túlzottan 
kiábrándult, pesszimista és megkeseredett lettem, 
szemben az utcán áradó elvakult tömeggel, akiknek nem 
tudom, mi lehet az agyuk helyén, valami príma másmilyen 
kárpótlásremény, a megtalálható kivezető út varázsa 
mágikus szórakoztatásba csomagolva, a magabiztos öngól 
küszöbén, csalódásoktól mentesen.
Én meg csalódott vagyok rendkívül helyesen, még halott 
is, és abban is csalódva, tulajdonképpen ki nem állhatom 
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magamat, eretneknek néznek máglyához kötözve, 
lassan lángra kap a rőzse…
(HÚÚ! ebből nem tudom, hogyan jön majd ki 
a végre már megbuggyant szerző.)
Ne legyél már annyira átlagosra javítva-kód, hölgyem, 
hol deres?… A művészetek iránti felfokozott szenvedély 
beszélt belőle egyetemi tanár módjára, ahogy a doktoriját  
szórakoztató szándékkal direkt elejtette, ami a földön 
hatalmi röhejjé esett szét, mint egy hajnali feneketlen 
dekoltázs, s így korán elment, mert sokan korán mennek el, 
hamar kiesik a szájukból az ezüstkanál… 
fonál…

  i
Az ezüstkanalak világát éljük. Mindenki kap majd 1 
ezüstkanalat, mondta a felsővezetés arra kijelölt szókeresője.
Minden magyar kap 1 ezüstkanalat, és ha marad még 
kanál, akkor a külföldiek is kapnak kanalat, mert jószívűek 
vagyunk.
A többiek formabontó mondatokban gondolkodtak, 
alapigazságokra és aranyköpésekre voltak rákattanva, hogy 
vigyek bele egy kis 20. századi szlenget, többnyire 
a méltóságok nem kizártak (heves viszony és hozzáállás 
a shiitake gombához).
A nemesfémek világában élünk, volt már minden hájjal 
megkent aranykor, és most ezüstkanalak alakjában az 
ezüstkor küszöbén állunk. A megnyerő viselkedés és 
a mindenkinek 1 ezüstkanál alapú igazságos elosztás 
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jegyében alakítjuk ki az igazságos elosztás emberi lelkekre 
kedvező pozitív érzését, egy olyan társadalmat, ami több, 
mint társadalom, ami az emberi faj humánumából fakad, 
és társadalmi áradással terjed a kijelölt úton, abban a 
mederben, amiben folyik, amit érzékeny filozófusok 
eszmefuttatásaiban olvastam a „Pekingi Ősz” Olvasókör 
egyik figyelemre méltó, titkos listán lévő könyvajánlatában. 
Kiavatás a beavatottaknak, mindenekelőtt (itt valamit alá 
kéne húzni, szóltak le felülről, de nem az Úr volt, 
Ő sokkal kedvesebben beszél).
Ez lenne az ezüst remény, karmából kifolyó ezüstkanáldal, 
legendás ez az elixír, amit a sors előír… 
ha belegondolunk… ezzel az ezüstkanállal 
újra bearanyozhatjuk életünk alkonyának ifjú szívű 
öregnapjait, a megtévesztésig összeomlott idegállapotok 
tompa fényességeit…
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oké
pardon
nemoké

  i
(A mandarin déligyümölcs, csodálatos, haláli.)
Ide nekem a mandarinnyelvű felhőkarcolót!

  i
…és akkor ott, mindenki szeme láttára torkon ragadta s 
grabancon vágta, közben folyamatosan sugdosott a fülébe 
valamilyen dallamtalan aerobikot, ami nagyon megalázó 
lehetett, a fergeteges belépőjegyárak ellenére olyan 
színpadiatlanná vált minden, mintha nem is 
a szabadkőművesek Nemzeti Pipacs zárórendezvényén 
lennék, hanem valahol a legitimitás absztrakt mintás 
legalján, a holnap szabad szombat kombinációjával 
beláthatatlanná teszi a virtuális naptárban az esemény 
színesességét, és egy gyenge minutum alatt fekete-fehérré 
kovácsolja a zavarba ejtően összekuszálódott szálakat, 
amiből nincs menekvés, és az ember úgy kifacsaródik, mint 
egy direkt rothadás előtti citrom…

részlet Martha Sorozva A futurisztikus manikűrkín empatikus 
utcaiharcos-portrék című könyvéből.
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  i
Ez a kizengés magánytöltény-viselet: részlet egy 
szuperhumortalan Wifi-edző naplójából.
Ötszörözni kéne a tízszerest (a mikró popkörmök 
sorozatvilágából).
Én a következőket fűzném hozzá, mondta egy (boldog/
boldogtalan), a magyar Manci arca, a felfogások közti 
különbségek tartóoszlopa, aki magától jött rá: soha ennyire 
nem szédültem még, nem kavargott az ösztönlényem, 
az életfelfogásom magától értetődően felülírta az 
ételfelfogásomat. Odakint, a vad életben nagyon korn volt 
minden, nem voltak esedékes büfék a környéken, 
csak 1 a környék legszélén, fura terasz fura kerti bútorokkal, 
szakadt és sántikáló pincérekkel. „PÁLINKÁZÓ” volt a hely 
neve, de nem csak pálinkát lehetet inni, volt még több 
minden kemény szesz a laminált árlapon a szétfoszlás 
magányával hülyéskedve. 
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Mivel én is a környék legszélén laktam, sokszor ültem 
a „PÁLINKÁZÓ”-ban egyedül egy meglehetősen sarki 
asztalnál hangokat hallva, melyek nyilván az űrből jöttek, 
a természetes szélhangokkal viaskodva jöttek ki győztesen, 
aztán feladtam ellenállásomat és hagytam, 
hogy elandalítson ez az űrszonett, töményszünet, 
hogy a füleimen keresztül kábítóan 
az agyamba másszon ez az űrhalmazati ária, kínos volt, 
de nem annyira. Főleg huszonéves fiatalok jártak e teraszra, 
nők és férfiak, akiknek már karrierjük beindult és hatalmas 
öntudattal, magabiztos határozottsággal élték harsány 
életüket. Külsőre minden rendben lévőnek látszott, de aztán 
hosszas szemlélődés után felfedeztem valami különöset 
ezekben a fiatal emberekben, akik inkább emberi külsővel 
megjelenő robotok, fantasztikusan kidolgozott mesterséges 
intelligenciák voltak, hogy meghűlt az agyamban a vér 
és jéggé vált, csak az űrhangok zajélménye melegítette 
vissza agyam, hogy maradjon még egy kis lelkem, amellyel 
konstatáltam öreg agyammal, hogy itt van már az új világ 
s mint egy morzsát, porszemet lesöpör mindent, ami kilóg 
belőle, mármint a régi világ csökevényes maradványait 
szerves szemétként a kukába nyomja, akár a szelektívbe, 
akár a súlyos, fekete fenébe tűnik. Sokan a banki szakmában 
érzéketlenkedtek, sokan jogi tanácsokat adtak vagy 
alaposan politológuskodtak, sokan sült kolbásszal, hurkával, 
pecsenyével okoztak enyhe, néha erősebb mérgezéseket 
a gyors meggazdagodás érdekében, 
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gátlástalanul harácsoltak, ahogy a programjaik diktálták. 
Beépített képmutatásukat használva gyakran életmentő 
dalokat dúdolva próbálták emelni az álhangulatot. Minden 
ment a maga útján, a felismerés felszívódott bennem s 
lassan megszoktam az élményt. Egy napon az egyik ifjú 
hölgy, akivel már látásból ismertük egymást, engedélyt kért, 
hogy az asztalomhoz üljön, mivel nem volt máshol már hely 
a teraszon, hogy magazinját lapozgassa. Ekkor felmerült 
bennem, hogy nyíltan megkérdezem tőle, milyen érzés 
robotnak lenni. De nem tudtam, hogy kisasszonynak 
szólítsam, vagy inkább hölgyemnek. Azt azért mégsem 
mondhattam neki: Hé, csajszikám, milyen érzés robotnak 
lenni? Dobjá má egy válaszkát kisanyám… 
És ettől teljesen zavarba jöttem, lebénított a 
határozatlanságom, csak ültem ottan némán, 
a magazinlapozgatás hangjába beleszédülve…

i
zavarban vagyok 

szorongok
és elfordítom 

a fejem
ha giccset látok

nézni se bírom
a hazugságot
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minden a viszálya felé tart

  i
Visszatérnek a régi, ronda idők, és az szép lesz megint.
A közönséges embereket felemésztik a közönséges idők 
közönséges gondjai. Valójában a kisemmizés küszöbén állva 
ez egy rohadtan majomelvű hír.
Vidéki és fővárosi Übü papák együtt mulatnak, vigadnak, 
szórakoznak, vibrálnak, össze- és visszahangolják magukat 
lelkiismeretük ellen védekezve, élet- és halálösztöneiket 
próbálják maximálisan kielégíteni fogászati és fodrászati 
szempontok révén, a tömegekkel sohasem vegyülve 
gyűrik fel a gatyaszárak ősi képzetét, sajnálatosan abban 
reménykedve, hogy míg világ a világ, így megy ez a pokol 
kapujáig, ott meg majd kiderül, hogy kit kell lefizetni, 
megvesztegetni… „az ördög a részegekben van…”

  i
Galád mondatok perforálják az agyakat.
Beégnek az elmék. Tompultság szele süvít, mint az orkán. 
A falhoz nyomják a pompás józan észt. (Frenk, Frenk, 
mondjál már valamit a bácsinak, cica!) 
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Próbálja ki a formalizmust, a tolmácsgépet, mert megéri. 
Nem fog csalódni. Nem fog hibázni, mert nem tud. 
És e hibátlanság nagy csinnadrattával, meghitt ovációval 
jár, mint valami színielőadás. Mert az is. Formalizmus a 
javából, formalinban lepereg, saját formája a néhai lepergő 
formátlanságot idézi, önmaguk feldíszítésén fáradozva. 
Aztán ezt a mondatot fogtam, és idegeskedve kidobtam 
az ablakon a kertbe. Robbant, mint egy bomba. Szerencsére 
senki nem járt arra, így nem volt sérültje az eseménynek.
Ez az amaz történet rémregénybe illik, de mi nem írunk 
ilyesmit, hát nem és nem, kérem, feláll a hátamon a szőr, 
ha makulátlanul belegondolok. Közben fojtogatnak az 
enciánkékek. Darázs nevet csípés közben, sebre száll 
a csoroszlya, mérnöki ájulás az önkormányzat előtt, 
zavarba ejtő apokaliptikus morzsákat sodor a szél, amitől 
össze- és visszabeszélnek a jóemberek, mintha maguk 
mögött állnának, néhány méterrel arrébb ahhoz, 
hogy valaha is önmagukat adják (végül is az emberek nem 
szeretik önmagukat adni, na jó, persze azt mondják, mert 
ezt kell nekik mondani, mert így vannak felszerelve: 
önmagukat adják, de ez csak duma, jó hülye és idétlen 
duma, mert legbelül azért mindenki tudja, 
hogy ez nem így van, mivel már rég óta, vagy soha nem volt 
olyan, hogy valaha is magukat adták volna).
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Komplett zárójeles főbelövés. 

  i
Egy Éjszakai Operátor Naplója
(részletek)
A csapatépítő maszkulin hangya apatikusan szorgalmas.
A svájci remegés óramű pontossággal mesterien természetes.
Ha magasról ejtünk le valamit, az biztos, hogy otthontalanul 
földet ér. Költő barátunknak több percepciója is volt, mielőtt 
a recepción kezdett volna dolgozni, petíciókat írogatott.
A ház vendége voltam, mondta a vendégház zavarba ejtően 
csinos és sziporkázó tulajdonosnője.
Enyhíteni kéne a civilizációs ártalmakat, a stresszt és 
a szorongást, a frusztrációt – állapították meg a tudományos 
konferencia frissen végzett, vizsgadrukktól még mindig 
reszketeg kezű fiatal tudósai, akik civilizációs ártalmakkal, 
frusztrációval és szorongásokkal enyhítették a nagyon 
komoly stresszt.

  i
Kódfejtők, figyelem!
Ez egy kódolt szöveg. Van benne egy mondat, amely Isten 
létezését bizonyítja továbbra is.
Megfejtéseket a sugallt címre várjuk!
Persze hittünk abban, a társadalmi változások békés 
átmenete nem izzik fel az utcai motivációk ellenére sem, 
hogy a nyert ügyek mindig nyerésre állnak mostanában.
Időnként az élet pofon egyszerűnek tűnik, de van, amikor fáj 
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ez a pofon, és nagyon kínos, ha szadista adja.
Ma már sok minden tárgyeset, sokszor az alanyeset is.
Hedonisták, hedonisták, most az aszkézis szól hozzátok, 
addig se vedeljetek. Vonzódása az antropikus elvhez és az 
alacsony felbontású izékhez, amelyek hatásain gondolkodva 
újabb határokat lépett át folyton szárnyaló szelleme. 
Nem a fülénél fogták meg a farkát a hülyék, amit nem 
voltak képesek felfogni és mélységes tudatlanságuk sekélyes 
izgalmával ingerelték agyuknak sötétszürke állományát.
Ígéretéhez híven a rendszer visszaadta a rendszertelenség 
jóleső érzését, a szőke nőknek pedig a szőke hajat, amit 
valami miatt magának tartogatott.
Van egy kis, közepes készülékem, ebben mindig híreket 
mondanak. Honnan van már ennyi álhírük és pletykájuk?
Úgy néz ki, hogy a világ menekültjeit néhány 
nagyon-nagyon érzékeny és észbontóan gazdag művész 
fogja keblére ölelni és saját szigeteire befogadni.
A dolgozó gépet szolgálom, ez az álmom most beteljesülni látszott.
– Hölgyeim és uraim – mondta az előadó elnök –, önök 
még kedves és jóravaló emberek, de rövidesen önöket 
is megmérgezi az a világból radikálisan áradó cinizmus 
és rosszindulat, utálat és gyűlölet, amit sikeresen 
kiszabadítottak a palackból az ostobaság által vezérelt 
emberek, hogy a világunk olyan legyen, amilyen még nem 
volt. Ez a gyűlölet az atombombánál is pusztítóbb fegyver.
Mert a világ egyre rosszindulatúbb és pitiánerebb lesz…
A főtéren állt a szabadság bronzszobra, olajággal kezében, 
akit arcukat eltakart egyének minden éjjel megvesszőztek.
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Bizonyos mértékig elgondolkodtató hobbik és passziók akadnak.
Valójában más oldalról is megközelíthettük volna ezt 
az oldalt, amelyik erről az oldalról is átlátható, mintha 
síküvegből lenne a világ, néhány repedéssel a síküveg másik 
oldalán. Nagy bizonytalanságban tétovázik az emberfia, 
pláne így, fél lábbal a sírban, zavarba ejtően röhögnek az 
emberfián, aki ettől még jobban zavarba jön és a sejtjei szép 
lassan kimásznak belőle. Igyekezni kell, 
mielőtt végleg romokba dőlnénk, vagy homokba.
Elképesztően lepaktáltak, akik erre soha nem voltak 
a paktálás előtt képesek, de a paktum meghozta a 
paktálási kedvet, punktum. Magas fokú szenvedélyekhez 
alacsonyodik le ez a viharos szenvedélyekkel telekorbácsolt 
és elhasználódott világ. 

Fénytej. Képtej. 
Se kép, se hang, 
se fej, se tej…
Hang meg pláne. 
Fény se. Semmi se.

  i
Rossz arcú, rozsdás tekintetű fejeket lehet látni ezeken a 
nagyvárosi posztereken.  – Plakátháború van – mondta 
Gordon, muszáj rémisztgetni a plebszet, akarom mondani 
a rossznépet. Vannak értelmetlen dolgok. Időnként túl is 
csordulnak. Egyszerűen elnyeli az embert a világ, aztán meg 
eldobja vagy kiköpi.
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Bámészkodni viszont nem esik rosszul.
Az új trend: koncentrálni kell és kindertojást fogyasztani, 
mondták az altruista poroszok.
Olyan győzelem nélküli időket élünk, persze van kilátás, 
amibe nem érdemes belegondolni se, szóval innen már 
csak egy köpésre a nagy homály… Mostanában rengeteg a 
bukott művész, csak ők még nem tudják, nem is sejtik, hogy 
milyen izgalmas lehet belebukni is.
Kanapéblúz. Luxuskilakoltatás lesz. A jövőben bármikor törés.
Kifürkészhetetlen ez a furcsa sorban állás az ingyenszeretet 
asztalánál. Sokan lesznek, akiknek már nem jut asztal.
Az emberek szeretnek kilovagolni. Mi, magyarok 
vagyunk leginkább a kilovaglás szerelmesei. Ha tehetjük, 
mindennap kilovaglunk és oda-vissza. Életünk ettől pezseg 
áthatolhatatlanul. 
A lényeg az, hogy legyen benne MANDALA.
A MANDALA karcsúsít.
Minden sokkal jobb, ha van benne egy MANDALA 
(gyors megoldás a kínzó fájdalom feloldására, a gyors 
meggazdagodást egészen másképpen kell elképzelni).
Elfojtott vágyak hevernek szanaszét.
Ha egy lakatlan szigeten kellene élnünk, 
akkor az már nem lenne lakatlan.
A zakatolás távoli hangja visszahozza a gyerekkorom 
1 kedves emlékét, hogy a városszéli vasút lehúzott 
sorompójánál várakozom türelmesen, kavicsot erodálva.
Ebbe az ablakba tegyenek bele egy másik ablakot, hogy 
világosabb legyen és teljesen átlátszó.
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Kölcsönösséget inspiráló kézfogássorozatok az olvasás mélyén
(körbejárási háló a nehéz napokon – naplóság) 

  i
Kedves Vilma,
az általános hőség borzalmas, fájdalmas és ijesztő, 
hosszú távon beláthatatlan és igazán elgondolkodtató, 
az öregek számára a biztos halál ez a hőhullám.
Három hete, hogy nem tudunk kimozdulni a hőség 
miatt, elbarikádoztuk magunkat, leárnyékoltuk az összes 
ablakot, víztakarékos módszerekkel öntözünk, locsolunk, 
próbáljuk hűteni a környezetünket, az elviselhetetlen, 
fullasztó meleget gutaütés nélkül kibírni. Így a „Pekingi 
Ősz” Olvasókörünknek három találkozója is elmaradt, 
mivel senki sem akart találkozni, mert az esti hőség még 
elviselhetetlenebb lett, mint a nappali, csak hajnalban 
van egy kis enyhülés. Így próbálunk olvasni, gondolkodni 
a hőhalál küszöbén, esetleg túlélni ezt a felturbózott 
kánikulát, az elhúzódó hűségriadót.

  i
Kedves Vilma,
azért írom ezt a kis olvasóköri beszámolót, hogy 
tájékoztassalak kis csapatunk létezéséről e nehéz időkben, 
hogy tartjuk a frontot és olvassuk az ajánlott irodalmat, 
elektronikus levelezésben, SMS-ben kommunikálunk 
egymással az olvasottakról, hogy a hőguták ellenére 
szellemi állapotaink nem romlottak, talán még erősödtek 
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is, mert egyre jobban látjuk és érezzük a lényeget a 
21. század irodalmi frissességéből merítve az ihletet és 
inspirációt, tudásunk, ismereteink bővülésének velejét, 
az égre írva ezek mélységét. Annyit közölnék még, hogy 
„Pekingi Ősz” Olvasókörünk doyenje, a 75 éves Átfogó Béla 
bácsi kiment vásárolni a marketbe, ahol ásványvizet akart 
venni, de a külső és a belső hőingadozások erőteljessége 
miatt rosszul lett és elájult, szerencsére a mentők pillanatok 
alatt ott voltak, és a sajtpultok előtti kövezeten egy hideg 
szívmasszázzsal visszahozták Béla bácsit a köreinkbe, aki 
most már jól van, és folytatja fantasztikus esszéjét, a Hogyan 
etessük robotunkat. A mesterséges intelligenciák étkezési 
szeszélyeiről címűt, ami egy kiváló munka, egy topesszé lesz 
a javából a szívrohama ellenére is. 
Mi meg közösen aggódtunk az öreg Átfogóért.

  i
Kedves Vilma, 
örülünk, hogy végül Rejkjavíkba utaztál az izlandi irodalom, 
a sagák és a gejzírek tanulmányozására, és nem Tokióba 
mentél a japán irodalom felfedezésére, mert az hatalmas 
bukta lett volna, mert ez a japán hőségbomba is odanyomja 
a költészet után érdeklődő humáncsapongókat. Izlandon 
talán kegyesebb a klíma, az éghajlati valóság. Bár ott is 
lehetnek meglepetések, mert az élet rohadtul igazságtalan, 
ahogy férjed, Domolykó Laci is írja egyik remek és híres, 
lángoló sorú költeményben, Az élet rohadtul igazságtalan 
című megrázó versében. 
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Ezt persze neked nem kell mondanom, mert már többször 
elemeztük Lacinak ezt mérföldkőnek mondható, az élet 
lényegére tapintó poémáját, ahogy írja:
rohadtul igazságtalan minden
és úgy van kiszámolva
hogy a szegényektől elveszik
még azt is ami nekik sincsen 
– idézve néhány sort férjed még kötetben meg nem jelent 
verséből, amit az ő drámai előadásban a YouTube-on lehet 
látni, és ezt a szavalatot már 14 millióan lájkolták, ami szinte 
lehetetlen szám, és ez öttel több, mint a bolygón jelenleg élő 
magyarok száma. 
Az előrejelzések szerint az időjárás rövidesen normalizálódni 
fog és felmentő esők jönnek az aszályosodás feloldására, 
remélhetőleg újra a kertben, a természetben tud találkozni 
lelkes kis csapatunk, hogy ott folytassuk, ahol abbamaradt 
a hőgutás idők miatt. Közben Kanál Ernő barátunk és 
klubtársunk fia, a kis Kanál, az ifjú Ernő megörvendeztetett 
bennünket a skandináv irodalom legújabb gyöngyszemével, 
az ajánlott és már becélzott olvasmányok mellett, csak úgy, 
margón kívül bedobta Peer Nordesen legújabb könyvét, 
Plüss doktor a szétszedett kandi kamerák bűvöletében című 
kitartó elmélkedését, egy marha jó magyar fordításban. 
Ez egy szédületes sztori, majd átküldöm neked is, Vilma, 
biztosan élvezni fogod eleven humorát, bombasztikus 
szarkazmusát.
Röviden: a Skandináv Plüssállatok és Plüssfigurák 
Metarégiós Szövetsége a szabadkőműves Plüssdoktor 
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vezetésével elindul, hogy elfoglalják Afrikát, egy csomó 
felhőkarcolót és sztrádát, éttermeket meg ilyesmiket 
visznek magukkal, hogy ezekkel rendezzék be a sivatagokat, 
szavannákat, dzsungeleket, lakatlan területeket. Hihetetlen 
plüssvándorlás indul be keresztbe-kasul. A kiválasztottak 
folyamatosan vízfakasztással foglalkoznak, mert a jó élethez 
kristálytiszta víz kell. Az őslakosok kedvesen fogadják a 
bevándorló plüssfigurákat. 
Munkát adnak nekik a gyémánt- és más nemesfémeket 
kitermelő bányákban, sokan teveiskolákban tanítanak 
nyelveket és kérődzési technikát, stb…
Szóval igen tanulságos, vidám kis könyvecske. A lappföldi 
író agyára ment a meleg, amikor a könyvet írta, legalábbis 
a rossznyelvek szerint, de mi nem ülünk fel az ilyesminek, 
nincsenek előítéleteink és nem is lesznek, 
ez már olvasóköri garanciánk.
E kis kitérő után, kedves Vilma, vissza a csupasz valóságba, 
az irodalmi vizekre evezve: dr. Borhalász Kelemen 
klubtársunk lesújtó véleményével próbált vitatkozni az 
egész „Pekingi Ősz”, mert dr. Borhalásznak nem jött be 
Tudor Borgescu remek könyve, a Ne féltsd a titkaidat! 
című kikezdhetetlen időmosdatás. Kelemen nem szerette 
ezt a művet, rossz antiregények tartotta, nyakatekert 
mondatokkal megírt áltörténetről beszél a csávó, 
szociálpszichológusi diplomáját lobogtatva hivatkozik fűre, 
fára, asszociatív kultúrákra, az elefántok porcelánbolti 
előadására. Valószínű, hogy Kelemen barátunknak is 
az agyára mehetett a forróság, mert annyira merev és 
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zárt lett közben, ezt az oldalát nem ismertük még. Aztán 
az egyik éjszaka két körtársunk, Haleczki Zsazsa és Sátor 
Ajna meglátogatták duzzogó Kelemen barátunkat és 
lecsábították a közeli folyóhoz egy éjszakai fürdőzésre, hogy 
a Borgescu-könyvről még egyszer jól elbeszélgessenek, nem 
akarva azt, hogy Kelemen szeresse a könyvet, mert joga van 
nem szeretni és nemtetszését is kifejezni. A két lány, Zsazsa 
és Ajna nagyon felkészült volt, maguk is tollforgatók és 
dárdabűvölök voltak, és a kellemes éjszakai hőmérsékletű 
folyóparton elmagyarázták Kelemenek, hogy miért van 
oly sok májátültetés, amputálás és folyamatos bepisilés 
ebben a könyvben, mert a szerző csak így tudta lerántani 
a halál maszkját, hogy aztán annak a szemébe nézzen 
stb, stb…  Így aztán Kelemen visszavonta azt a kemény 
kritikai állítását, hogy ez a kikezdhetetlen időmosdatás egy 
féldadaista fércmű, és toleránsabb véleményében elmondta, 
szerinte ez egy neodadaista könyv, amelyben a szerző a 
feltörekvő újgazdagokat, a neoburzsuáziát csapja pofán egy 
röpke figyelmeztetésként. A csajok ráhagyták ezt Kelemenre, 
azt kiemelve, hogy nehogy már Kelemen mondja meg, mit 
akart a szerző. Gondolom, ez a folyóparti irodalmi feltöltődés 
egy örök emlék marad, és nagybetűkkel kerül bele a „Pekingi 
Ősz” Olvasókör reprezentatív emlékkönyvébe.
Kedves Vilma, bocsi, hogy sokszor elkalandoztam, de a nagy 
meleg nekem is időnként az agyamra tud menni, borzasztó 
ez a hosszú, forró nyár, mint egy ostoba szappanopera, 
aminek nincsen csattanója, még a hétvégén lecsap 
a forróság, hullani fognak az öregek, mint a legyek, dráma 
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lesz dögivel, lehet, hogy még én is elmegyek… 
Minden megtörténhet: hétvége lesz. Remélem nektek ott, 
Izlandon minden oké lesz. Menjetek a fjordok közé, vagy 
gejzírezni, kapcsolódjatok ki kissé – majdnem úgy írtam, 
hogy klisé, há-há! – és további jó kutatómunkát kívánok. 
Fedezzétek fel nekünk (Pekingi Ősz Olvasókör) az izlandi 
irodalom remekeit, tévéjátékaik forgatókönyveit, azokat, 
amiket még jó olvasni, s rengeteg keserűség van bennük, 
már csak az összehasonlítás végett.

Forró üdvözlettel és öleléssel,
Virág,
a te helyettesed

Ps.: ha véletlenül Björkkel összefutnátok, akkor üdvözöld őt 
sok szeretettel a nevemben is és novemberben is.
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GYARLÓSÁGELEJTÉS
(eszmeverseny vagy versenyeszme)

  i
„Világvevő konzervnadrág”
(dr. Tompa Lea)

„Mindannyian akkora közhelyekben gondolkodunk,
akarom mondani: ezek olyan simán gyarló ügyek.”
(dr. Tompa Lea pártatlan)

  i
az lenne jó
ha zuzmó lennék
karakteresen elnyúló zuzmó
állandóan változó
vagy zuhanó zuzmó

az egész emberiségnek
zuzmónak kéne lenni

sokkal inkább zuzmósodni
mint agymosottan zombisodni
mert jobb a zuzmó
mint a zombi
jobb és szebb is és igazibb is
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nem növény és nem is gomba
fotoszintézisre képes
moszatsejtek vidám
ragyogó zuzmó világa
vígan élnek amíg élnek

a zuzmóknál nincsen vezér
és hülye zuzmó sincsen
mert gyakorlatilag 
minden zuzmó óriási
és nincsen köztük
jópofa zuzmó

emberiség legyünk zuzmók
a zuzmóélet nem mostoha
borítsuk be bolygónk 
földi részét
hogy égi zuzmóként 
végtelenben végezzük

meg a zuzmók
nem is hekkelik meg egymást

(a La kompanyela törzs ügyvezető elbeszélője)

  i
Újbravúr szimbiózis

Ez csak egy kis szeszély, nem luxus. Uraim, a végén mindig 
kifoghatnak.
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  i
(ma kedd van vagy szerda, a hét eleje közepén, a tanyasi 
tojások világnapján, mert sok világnapunk van, de van jó 
néhány, ami nem árt, az emberek szeretik a világnapokat, 
nevetségesen egyszerű dolgok ezek, ahogy előjönnek 
az emberből még azok a remények, amelyek pepecselés 
nélkül még benne vannak a lelkében, vagy, hogy mondjam 
távolságtartóan, árnyaltan, örök életre szólóan, hatékony 
szívfájdalom nélkül: kell egy kis kifinomultság…
olyan mély a belepillantás létünk feneketlen, végtelen 
észlelésébe, amitől egy jó időre észhez térünk, felfogva 
létezésünk absztrakción túli meredek világát, 
elérve azt a reteszt, amellyel ki merünk nyitni egy újabb 
kaput, vagy mégsem, és örökre zárva marad előttünk 
a láthatatlan érintése…
esendő lények vagyunk, egy óriási pláza kirakataiba 
gyártott rabszolgakiállítás színpadi elemeiként valósulunk 
meg, mesterkélten hamis és álnok időszerűtlenségekkel 
összezavarva vagyunk a kiszolgáltatottság tetemei…)

  i
Már a kertkapuban álltam, elindulásra készen, 
amikor a párom utánam szólt: a telefont itthon hagytad…
Óh, gondoltam, nem akartam telefont vinni, direkt hagytam 
az asztalon, nem véletlenül. 
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Szerettem volna kipróbálni, milyen lehet telefon nélkül, 
mint régen, amikor még nem volt ilyen s csak éltünk bele a 
világba, persze akkor is telefonáltunk, csak jóval ritkábban, 
és voltak távolsági hívásaink is, nem a zsebünkben volt a kis 
készülék, 
hanem a postán, vagy a posták előtt, meg a hivatalok 
irodáiban, vagy néha a puszta közepén, a tanácsháza előtt, 
előkelő hotelek lobbyjában.
Azon gondolkodtam, hogy telefonnal gyarlóbb az ember, 
vagy telefon nélkül? 
Az esendő embernek van egy kis készüléke, ami majdnem 
mindent tud, híreket kap, jó és rossz híreket. Pillanatok 
alatt a zsigereibe hatol a világ mindensége, az emberi 
gyarlóságok és halandóságok tömege. Ellentmondások és 
anomáliák sokaságai között élünk, a világunk és létezésünk 
fontos kérdéseire a válaszokat keressük. 
És talán a telefonunk is tudja a választ?
Barlanglakó őseink kellemesen gyarlók lehettek, 
ha telefonnal is rendelkeztek volna, biztosan össze-vissza 
MMS-eznek, örömtüzek látványát küldözgetve 
a fali dekorációk mellett kibontakozva.
Egyszer kimegyek a pusztába elvonulva meditálni, 
és tuti, hogy nem lesz nálam telefon, valószínű, hogy ott 
pusztulok…
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  i
(szájon csókoltam egy akvarellt)
(a boncasztalon tartózkodóan viselkedik az ember)
(néha a második nekifutás sem nekifutás)
(sápadtarcúként éltem, csak a végén lettem indián)
(a látszatélet mindenkin meglátszik)
(az időutazás jövője a múltunkról fog szólni)
(mert a jövőt nem lehet tisztán látni)
(az anyag az anyag, érdemes erősen belegondolni, 
meg a többibe is)

  i
Ezzel megint ingoványos talajra érkeztünk. Nem értem ezt 
az ingoványos talajt, miért kell mindig idejárni. Jó lenne 
már egyszer valami sima, száraz földút, füves síkság, róna, 
esetleg egy jól, a szakmai paramétereket korrektül betartó, 
aszfaltozott autópálya. Nem mindig csak az ingoványos talaj, 
ez is már a könyökömön jön ki, és ezen nyilván nem is lehet 
járni, mert hamar elsüllyed az ember, mert az ingoványos 
talaj így van kitalálva. Tényleg nem értem én ezt. 
Az lehet, hogy teljesen hülye vagyok, de akkor is elegem van 
már ebből az állandó „ingoványos talajozásból”. 
Fúj, utálom az egészet… 
Az emberek olyan rohadtul viselkednek egymással, hogy 
rövidesen a poklok pokla lesz itt az élet.
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Minimálbérre vagyok bejelentve
(Domolykó László verse)

minimálbérből élek
mint nagyon sokan
ebből keresem önmagam
és családomat 

mert azt mondják az ősi bölcsek
minimálbérből is lehet
önmagunkra lelni
bár nem lehet
biztosra menni

az lenne a jó
ha ez a minimálbér
maximális lenne
és aki kitalálta
annak az agyára menne
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(Utóhang)

Kedves Tagság!
Szeretettel ajánlom a „Pekingi Ősz” Olvasókör tagjainak 
a most küldött részletet, amely a közelmúltban feltűnt és 
szisztematikusan mellőzött fiatal magyar író, Állva Béla 
novelláskötetének egyik emblematikus szövege. A túlfűtött 
cél és az eszközblamázs (valami a lecsapott becsapottakról) 
címet viselő könyv, amely bizonyos köröket jól felkavart, 
és parabolaantennákig izzította az amúgy sem tehermentes 
közhangulatot, akarom mondani, hogy nem minden 
az, amiket hall az ember. Na, szóval ezt olvassátok el, 
barátaim, hogy a keddi Buñuel-filmklub után az Olvasókör 
kerti összejövetelén ezt az irodalmi élményt közösen 
jól kivesézzük, mindannyiunk lelki és szellemi épülése 
érdekében.  

Üdvözlettel:
Dné, Kezes Vilma
jelenleg népszerűségben fürdőző hölgy
vezető olvasóköri aktivista

  i
A túlfűtött cél és az eszközblamázs 
(valami a lecsapott becsapottakról) – részlet – 

ÉT- SZOMJ
„Valami nagyon nincs itt rendben, 
  a kerek erdő tömény szélén.”
                          (drFenti)
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I.
Ez az este már önmagában olyan volt, mint ha másnap 
reggel lenne. Nem a korlátoknak beöltözött hipotetikus világ 
feltűnő darabkái miatt volt az, hanem a valóságos világunk 
sötét árnyai miatt volt benne valami megrázóan módszeres 
kedvelvonás. Sík Ernő az ablakból nézte a szemben lévő 
hegyek még kivehető körvonalait, miközben arra gondolt, 
hogy milyen jó kilátásai vannak, amit e racionális állapotban 
még pénzben is mérhetne.
Ezt az érzést gondosan elhessegette magától. 
Most egy kimondott szarvasbikaként gondolt magára, 
aki az esti erdők fái között büszkén élvezte a lenti patak 
csörgedezése által adatott nyugalmat árasztó rálátását. 
Más szemszögből volt most otthon. 
Ernő vagy fél óráig állt az ablaknál, miközben maga elé 
motyogott, mintha imádkozna. De nem imát mormolt Sík 
Ernő, hanem az Átvilágított Faszultán című hosszú verses 
mesét próbálta memorizálni lefekvés előtt, ezzel készülve 
a hétvégi fellépésére. Majd eljött az ablaktól és komótosan 
ágyba bújt. Elalvás előtt még elolvasta az éjjeliszekrényre 
odakészített verses mese kéziratát. Aztán lekapcsolta a 
lámpát, és álomba merült.

II.
Reggel aztán arra ébredt, hogy nem otthon van, nem a 
saját ágyában. Egy szakadt matracon feküdt egy ablaktalan, 
keskeny és hideg kamrában. Takaró nélkül, vacogva próbált 
magához térni.  Pizsamát helyettesítő póló volt rajta, hosszú 
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alsóval és zoknival, mert félt, hogy éjszaka kihűlnek a lábai. 
Ott feküdt a félelemtől lebénulva, verejtékezve, 
miközben a hideg rázta.
Nem érezte az időt, mert nem tudta eldönteni, hogy mennyi 
idő telt el az ébredése és a ráébredése között. Nem értette 
és nem tudta feldolgozni jelen állapotát. Még mindig azt 
gondolta, hogy egy rémálomban van, s rövidesen felébred, 
és minden rendben lesz, de ez nem látszott beigazolódni. 
A kamrában nem volt semmi fény, csak egy nüansznyi 
félhomály, ami a kamraajtó résein keresztül érkezett.
A fény felé mozdult. Minden tagja sajgott a fájdalomtól, 
ahogy az ajtó felé vonszolta magát.
Közben az éjszakán gondolkodott, de nem emlékezett 
semmilyen álmára, vagy azok hangulataira, meg volt 
győződve arról, hogy békésen aludt.
Kinyitotta a befelé nyíló kamraajtót. Az erős fény úgy 
pofán vágta, hogy megszédült és ájultan rogyott össze. 
Nem sokáig feküdt eszméletlenül a hideg kövön, rövidesen 
magához tért. Két nagy ablakon keresztül áradt be a fény 
a nagyszobába. Kívülről biztonsági rácsokat helyeztek az 
ablakokra, de ugyanilyen rácsszerkezet volt a bejárati ajtón 
is, kicsit jobbra a folyosó, a konyha és a mellékhelyiségek 
voltak, vagy inkább lehettek. Mindenütt kosz és piszok, 
a szaktudás nélküli lepusztítás jelei.
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Ernő egy fura, elhagyott börtönben érezte magát. 
De ez még annál is rosszabb volt. 
Itt fogok meghalni, gondolta hirtelen a megmaradt 
józan elméjének a felével, miközben koponyáját dühösen 
markolászva akarta megtapasztalni, hogy valóban él-e még, 
vagy álmodik, vagy hogy ez itt maga a kiúttalan valóság? 
Valamelyik biztos igaz. Amennyire idegrendszere 
és életösztöne engedte, körülnézett.
A következőket állapította meg: a semmi közepén, egy 
romos, lepusztult és üres házban ébredt, a ház körül 
belátható távolságon belül nincsenek szomszédok, nincsen 
élet, az ablakok üvegei golyóálló, törhetetlen üvegekből 
vannak, tehát nem tudja kitörni, hogy hang- vagy vizuális 
jelzéssel segítségkérését szétordibálja, a folyosón lévő széket 
talán még tudja használni, ha a szék egyik lábát meg tudja 
erősíteni, a konyhai asztalkán talált barna zacskóban három 
szelet száraz kenyér és egy marhamájkonzerv, 
de konzervnyitó sehol, vizet sem tudott a falikútból 
fakasztani, miközben majd megőrült egy korty friss vízért… 
Sík, ahogy megtapasztalta a ház tereit, a nagy ablakhoz állt, 
hogy az estleges külső mozgásokat figyelje. 
Hátha történik valami, hátha jár arra valaki, akinek jelezve 
segítséget kaphat. Minden erejét összeszedve reménytelenül 
koncentrált kifelé, miközben a lakás falain lévő szövegeken is 
gondolkodott, mint egy rejtvényen. 
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NAGYON NEM MÉRHETŐ AZ AGYI TÉRFOGATOD.

AZ EMBER TÚLÉLÉSRE ÍTÉLVE.

SÖTÉTEDÉS UTÁN A HURRIKÁN ADJA A KONCERTET PIRKADATIG.

AKÁRKIBŐL ROBOTOT CSINÁLOK, 

HA KIBESZÉLJÜK AZ ÉRZÉSEINKET!

MENEKÜLJ, MENEKÜLJ, 

MENEKÜLJ ERRŐL A HELYRŐL, EBBŐL A VILÁGBÓL!

SZÜRKE EMBEREK SZÜRKÉRE FESTIK A VILÁGOT, 

IMÁDOM A SZÜRKÉT!

EGY KIS KOZMETIKA SENKINEK SEM FOG ÁRTANI.

ENNÉL MÁR NEM LEHETSZ MÉLYEBBEN SILÁNYABB.
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Az egésznek nem volt semmi értelme.
Már sötétedett, mikor ellépett az ablaktól. Bevitte a szobába 
a széket, aztán ráült. Néhány perc után a szék összerogyott 
alatta. Nem volt kedve feltápászkodni, legyengülve feküdt 
a földön a székdarabok társaságában, majd belealudt 
ájulatába.

III.
Sík Ernő eszméletének ebben az állapotában az 
elkoptatott nyomokra gondolt. Az persze túlzás, hogy 
gondolt vagy gondolkodott egyáltalán, mert ebben az 
állapotban ezt nem nevezhetjük gondolkodásnak, amikor 
képzetek, emlékfoszlányok, idegesítő belső rezgések, 
hallucináció-hullámzások törtek fel elméjében minden 
logikát kizárva. A szomjúság okozta kezdődő kiszáradás 
hatása alatt a megmagyarázhatatlan szorongás a 
megtébolyodás útjára helyezte a férfit. 
De ennek teljessége még váratott magára. Istent érezte, 
egy magasabb rendű szellemi létezőt, aki most teljesen 
magára hagyta őt, de valamilyen szinten mégis ott volt 
vele ebben a pokoli élményben. Az események vagy az 
esetleges jelenségek látszólagos és ok nélküli egybeesése 
lecsapott az egyénre, felkorbácsolta lelkét, művivé téve 
minden valóságosságát, amelyek mégis egy rémvalóságként 
nehezedtek reá. Agyunk egy csoda, és a meditáció jó, 
fogta fel hirtelen, ezzel duplázva meg a reményt, mint egy 
lehetséges szót. Több irányból indulhatunk saját entitásunk 
megéléséhez. 
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IV.
Sötétedés után nem mert lefeküdni a jelenlegi vackára. 
Nem akart a hülye kamrában aludni. Egyébként is fázott, 
s mivel a széket is könnyen kivégezte, így az üres és sötét 
házban össze-vissza, minden tervezés nélkül csak mászkált, 
egyik helyiségből a másikba, és a falakon lévő szövegeket 
próbálta memorizálni, 
mindenféle értelmezés nélkül mantrázgatta azokat.
„Ennél már mélyebben nem lehetsz silányabb” – motyogta 
félhangosan, amikor pedig hangosan és kimérten szerette 
volna artikulálni, nem volt ereje előadói orgánumának. 
Érezte, hogy most ez nem egy film, és nem szerepet játszik. 
Vagy mégis? De nem látta a stábot. Tök egyedül volt 
valahol a világvégén, egy lepusztult, üres házba bezárva 
menthetetlenül, étel és ital nélkül. Nem értette, hogyan 
került ide, egyszerűen csak arra ébredt, hogy itt van,
és nem tud a házból kijönni, mert annyira bezárták ide, 
mint egy koporsóba. „Szürke emberek szürkére festik a 
világot, imádom a szürkét!”  – ez a nagyszoba főfalára volt 
felfestve a két ablak közé, mint egy falvédő. Én imádtam 
a szürkét, gondolta Ernő, de már nem imádom, téblábolt 
a nagyszobában. Majd, mint akit villám csapott meg, 
vigyázz-menetelésre váltva üvöltötte: 

„Akárkiből robotot csinálok, ha kibeszéljük az 
érzéseinket!”
akárkiből, akárkiből
robotot, robotot
sej de robotot
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csinálok
ha kibeszéljük
sej kibeszéljük
az érzéseinket
Ordibálta, üvöltötte, mint egy hagyományos katonanótát, 
feszesen csapkodva az aljzatbetonhoz a lábait, 
összpontosítva végső energiáit a kifulladásig, aztán térdre 
esve már csak suttogni bírta: „Menekülj, menekülj, menekülj 
erről a helyről, ebből a világból!” Jó ideig maga elé nézve 
kapkodta a levegőt, mintha fuldokolna, de még nagy 
nehezen belesóhajtotta a semmibe: „Az ember túlélésre 
ítélve.” Ekkor a láthatatlan hangszórókból beindult a 
hurrikánkoncert, dörgött, villámlott, mert a villámokat is 
látni vélte, az égiháborút, a hihetetlen zajos apokalipszist, 
az őrjítően erős szélzúgást, ahogy háztetőket, autókat kap fel 
és sodor el, mint apró játékszereket, egészen hajnalig, míg 
újra világosodni nem kezdett, ment ez a különös, erőszakos 
hangban tálalt zajorgia. A matracra ülve hallgatta, tenyereit 
a fülére tapasztva próbált a falra mászni. 
„Egy kis kozmetika senkinek sem fog ártani” – gondolta, de 
ezt már nem szerette volna kimondani.
nagyon nem mérhető az agyi térfogatod
nagyon nem mérhető az agyi térfogatod
nagyon nem mérhető az agyi térfogatod
nagyon nem mérhető az agyi térfogatod
Dudorászta e dalocskát a napfelkeltével párhuzamosan, mint 
egy részeg egy átmeneti, átmulatott éjszaka után, aztán 
a nagyszoba padlójára zuhanva megint eszméletét vesztette.
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V.
Vizet szeretett volna inni.
Mint gyerekkori lázálmaiban, amikor csörgedező patakokkal 
és vízesésekkel voltak tele álmai a kiszáradás hatására. 
Felébredve meg kellett innia mamája hagymahéjból 
készített teáját, amit a mama mézzel édesített, s így e tea 
még borzasztóbb ízű volt, alig bírta lenyelni a gyógyító italt. 
Néha ki is hányta azt. Lázálmaiban hűs vízesések alatt állt 
és kortyolta a fejére zúduló víz ajkait megközelítő szakaszát. 
Nem szerette anyja vöröshagymahéj-teáját, amit időnként 
méz nélkül is kipróbált, de ez a gyógytea így is ihatatlan 
volt számára, mint a vizelete. Mikor vizelt az ülőke nélküli 
márványba, akkor bal tenyerébe engedett belőle, melynek 
meleg maradványait a nyelvével lenyalta. Undorodott ettől, 
undorodott magától, hányinger kerülgette. Gyerekkori 
betegeskedéseinek emlékfoszlányai keveredtek elméjében, 
amikor többedmagával egy forrásnál állva forrásvizet enged 
a tisztára mosott vizeskorsójába. Most is lázasnak érezte 
magát itt, a pokol egyik bugyrában. Forró volt az egész teste, 
mint a tűz. Érezte, rövidesen meg fog halni ebben a romos, 
koszos, hülye feliratokkal telefirkált falú házban, mert nem 
volt vize, az élethez legszükségesebb eleme. Undorodott 
a vizeletétől, amit próbált meginni, mert emlékei szerint a 
nagy jógik erre is képesek, de neki ez nem jött össze, mint 
mikor a hagymahéj-gyógyteát kortyolta. 
Most az emlékekből ivott, hogy kiszáradását enyhítse, 
utolsó óráit, perceit meghosszabbítva.
Az ablakhoz rohant. Egy család fotózkodott nem oly távol 
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a háztól a pusztában, az autójuk mellett a végtelen 
horizontot élvezve. Amikor a kisfiú a kutyája után szaladt, 
mert az állatot izgatta a házból áramló szagáradat, 
kézzel-lábbal, üvöltözve próbált jelezni a kisfiúnak, aki nem 
vette észre a kétségbe esett férfit, miközben a gyerek apja 
határozottan visszaparancsolta őket az autójukhoz. 
A pillanat lehetőségének reménye a pillanat töredéke alatt 
omlott össze. Mint gyerekkorában, amikor iskola helyett 
otthon feküdt betegen, a magas láztól kiszáradva és nem 
tudott nyelni, annyira fájt a torka, és csak a szomjúságát 
oltó hideg, tiszta vízre vágyott, és be kellett érnie anyja 
gyógyteájával, amit a mama vöröshagymahéjból főzött, 
és amit nem szeretett a fura íze miatt. S most, mint egy 
utolsó szalmaszálba kapaszkodva, a vizeletéből próbált erőt 
meríteni, mint a nagy jógik, akik viszont képesek erre, mert 
annyira ismerik testüket, testük sanyargatásából kifolyólag, 
hogy a kifolyást befolyássá képesek alakítani, mert közben 
meg ők hatalmas szellemi lények, és olyan erős szellemi 
energiákkal élnek, hogy csak az utolsó pillanatokban 
múlik el testi valójuk, vagy még akkor sem. De ő mindig 
hedonista volt és csak ritkán próbálkozott aszkézissel, most 
úgy látta, nem ártott volna gyakorolnia, elmélyedni ebben 
a tudományban vagy életmód- és magatartásformában, 
filozófiai hajlamait ez irányban kiélni. Pedig amikor a 
Hongkongi kémikus című filmben játszotta a némaságot 
fogadott szerzetes szerepét, akkor viszonylag közel került 
ezekhez az ezoterikus dolgokhoz, rövid időre bele is vetette 
magát ezen ismeretek halmazába, de aztán az élet, 
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a munkája elsodorta. Ő mindig csak sodródott, sodródott. 
Talán ez volt a sorsa: ez a sodródás. És most úgy néz ki, hogy 
véget ér majd ez a sodródás. Rövidesen vége lesz. Ende, Fin, 
Конец, ahogy ezt szeretett filmjeinek végén olvashatta. 

VI.
Ernő kivonszolta a már-már rohadó matracot a kamrából 
a nagyszoba közepére. Fázott a fűtetlen házban és iszonyú 
szomjúságot érzett. Az éhség már nem is foglalkoztatta, 
csak a vízhiány. Hogy elterelje gondolatait, a szoba közepéről 
ötször teljes erőből fejjel a falnak rohant. Ez azért betett 
neki. Már képtelen volt érzékelni az időt. Nem tudta felfogni, 
hogy mióta van ebben a rabságban. Már biztos feltűnt 
eltűnése, mert vagy két-három próbán nem jelent meg 
a színházban. Abban reménykedett, hogy barátai, kollegái 
keresik őt, és hátha rábukkannak. Természetesen volt egy 
ilyen akció, ami a premier előtti hangulatot lenullázta.
Totál szétment aggyal lézengett a matrac körül. A szerepére 
gondolt, ahogy fiának magyarázza el, amikor a faszultán 
mérgeszöld színnel világít, akkor ez a beszélő faszultán úgy 
hazudik, mint a vízfolyás. És megint a víz, ennek hiánya, 
sivatagi érzetek, hogy a karavánnak egyedüli élő tagja, 
de sem ő, sem tevéje nem találja az oázishoz vezető utat 
ebben a fergeteges homokviharban, hallucinálta Ernő. 
A fából faragott szultán a sivatag ura volt, nagyon fura 
ura, aki valami miatt folyamatosan hazudott, és ilyenkor 
mérgeszöld színnel világított, amely mindig leleplezte őt. 
Ez nem olyan volt, mint az Aladdin és a csodalámpa, de egy 
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kicsit olyan is, meg másmilyen. Tépelődő agyát meditálóra 
akarta állítani, de átállítás közben eszét és eszméletét 
vesztve, elernyedve a koszos ágybetétre esett, s enyhe 
csuklások közepette érezte, hogyan merevedik meg a teste.

VII.
Sík Ernő kihűlt teste ott hevert a matracon.  
Nyitott, merev szemei a mocskos plafonra tapadtak. 
Valahogy nem zárta le neki a halál. Agóniája közben még 
egyszer a kék eget szerette volna meglátni, de tévedett. 
Ebben is tévedett, bár nem a tévedései miatt került ebbe 
a helyzetbe, és ezt nehéz lenne szavakkal megmagyarázni, 
hogy miért. Minden bizonnyal a KÖZPONT szigorú akarata 
nyilvánult meg a megvalósítás, a módszeres végrehajtás 
folyamatában. Ez leginkább a félreértéseken alapuló 
világunk abszolút jellemzője. Egy másik univerzumban 
biztosan más lenne.

VIII.
Egy látszólag fehér mentőautó állt meg a ház előtt, de 
tényleg csak látszólag, mert nem az volt. Három műtősnek 
öltözött férfi szállt ki a járműből, fekete hordágyat hozva 
magukkal. Némán és határozottan tették a dolgukat. 
Látszott rajtuk, hogy nem először vannak itt. Rutinosan, 
begyakorolt módon csináltak azt, amit csinálniuk kellett. 
Az egyik fej levette Ernő ruháit és egy fehér nejlonzsákba 
tette azokat. A másik fickó kicserélte a rejtett kamerákban, 
egyéb fontos elektronikákban a baterit, hogy a KÖZPONT 
mindig valós képet kapjon a házról és a ház környékéről, az 
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esetleges erre tévedőkről. A harmadik arc, a csapatvezető 
új szövegekkel cserélte le a meglévő feliratokat. A halott 
és meztelen férfit egy fekete műanyag zsákba tették, amit 
a hordágyra helyeztek. Gondosan körbejárták a házat, 
mindent alaposan megfigyelve. Ernő matracát visszavitték 
a kamrába. Villámló szemekkel pásztázták a helyszínt, 
mindenre gondosan figyelve. Bezárták a házat, a halottat a 
fehér autó hátsó részébe helyezve.
– Nos, most már hozhatjuk a szerzőt is – mondta halvány, 
önelégült vigyorral az arcán a kisfőnök a többieknek.
– Mi csak a munkánkat végezzük – gondolták rezignáltan és 
automatikusan, szinte egyszerre.
Közben megállt az idő és mindenkivel együtt kimerevedett. 
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