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Amikor ott szuszog mellettem...

Amikor ott szuszog mellettem, mert elnyomta az álom.
Sok mindenen rágódom, hogy miért nem érdekli őt az,
ami engem... miért nem engedte, hogy máshol töltsem
az estét... azokkal, akik ugyanúgy szeretnek... most már
megint  egyedül  küzdök...,  hajtok,  űzök  mindenkit,  ki
nekem kedves.  Úgy kiáltanék  bele  a  mindenségbe:  na
végre, igen, ez szép volt! Jaj, ne már megint! Jaj, menj a
francba!  A  büdös  életbe!  De  ő  csak  szuszog,  néha
horkant, és nekem csendben kell maradnom. Akkor jön a
csúcspont!  Hisz  úgy  látom,  úgy  állnak  dolgok,  ahogy
szerettem volna, és ordítanék a világba: de marha jó!
Végre! Végre! Végre! Aztán megint elszakad a kötél.
Nagyokat  káromkodnék...  igaz,  finoman,  de  mégsem
lehet.  Magamba fojtom minden kétségemet.  Jaj,  miért
nincs itt velem senki sem? Amikor megdicsérem a szép
elgondolást:  Jaj  ez  nagyon  klassz  volt!  Szuper  a
négyzeten! De csak csendben, csakis magamban.
Mert  ki  szeret  a  négy  fallal  beszélni?  Majd  szétpattan
bennem megint  az  ideg és elvesztem a fejem, és oda
minden hitem,  de  nem oszthatom meg senkivel.  Csak
halkan, csak halkan, mert átfordult  a másik  oldalára...
Aztán  végre  megint  minden  szép,  hepy,  hepy,  hepy.
Örülök,  de  nem  ujjonghatok.  A  fenébe,  miért  nem
lehetek boldog, úgy ahogy akarok. Mért kell magamba
fojtanom  az  érzéseimet.  Azt,  hogy  kiért  ver  most  a
szívem.  Ám egy  hang,  egy  sóhaj  sem hagyhatja  el  a
számat,  mert  akkor  megébred.  Majd  megint  tévesen
ítélem  meg  a  játékszabályokat,  és  szidom  azt,  aki



kitalálta.  Aztán  végre  vége,  boldog  vagyok.  Röpköd
bennem az adrenalin, beterítve lelkemet. Repülnék én is
valaki karjaiba, szorosan összeölelkezve, minden rosszat
feledve, őrjöngve. Boldogan üvöltenék, senki nem szólna
érte.  De nem lehet. Most nem. Ő nem érti ezt. Nem is
akarja. Most is mélyen szundikál. Minek is akarná, hisz
úgy sem érdekli, ami engem. Miért is érdekelné. Hiányzik
sok ember, aki velem együtt érezne.
Ekkor kivonulok a szobából, a lakás legmesszibb zugába.
Fogom  a  telefont  és  felhívom  a  legjobb  barátom.
Suttogva,  hogy  a  párom  ne  hallja,  közlöm  a  jó  hírt:
Hajrá! Hajrá ETO! Nyertünk kettő egyre!

(anno amikor még...)


