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ÁT JÁR ÁS
Átjárás világból világba, időkön is át.
E világból túlvilágba, túlvilágból e világba.
Történt pedig a következőleg.

KIS NOVELLÁK

Egy arénában találtam magam. Nagyobb a Colosseumnál!
Felemelő, otthonos érzés, magabiztosságom forrása.
Csak Fortuna-Nemezis ne bámulna rám ily dermesztőn!
Delejes nézése átsüt a kavargó poron.
A heves küzdelem zaja mögött ott ez a csendes nézés.
Kegyetlen, könyörtelen nő. Életnagyságú bálványszobor.
Élet-halál ura ő. Leginkább a halálé. Szerencséje
Balszerencse. A ritka jószerencsét behajtja kamatostul.
Esélyes, hogy ma is én leszek az egyetlen túlélő.
Az összes állatot leöljük. A többiek barbár foglyok a limes mögül.
Én vagyok itt ma az egyetlen képzett gladiátor.
Senkinek semmi esélye ellenem. Élvezem, ha retiarius vagyok,
S Neptunus villája, a tridens a kezemben. Ennél csak Equitesnek lenni jobb,
Lóháton a párthus szablya, az acinaces áll kézre. E távoli provincián nincs semmi
Szabály. Hogy ki kinek az ellenfele. Leginkább egyedül vagy mindenki ellen.
Akkor történt ez, mikor Óbudán laktam az aquincumi amfiteátrumnál.
A leölt vadállatok, hadifoglyok és gladiátorok temetője szomszédságában.
Vízér volt a lakásom alatt. Esős időben patakká duzzadt.
A lejtőn a Duna irányába futó víz. Virgulával bemértem, kiparancsoltam
A lakás alól. A legközelebbi esőkig békén hagyott. Ám az esőkkel visszatért
A felduzzadt vízér, s hozta a felzaklató látomásos rémálmokat.
Olykor az ébrenléti meditációk képeit is ő akarta megszabni.
Az ősi temető csontjait mosó víz elemi ereje ellenállhatatlan volt.
Tartalmazta a csontok tulajdonosainak minden emlékképét.
Ami az e világban eltemetve, a túlvilágban eleven.
Az álmaimban eleven, révületeimben is eleven.
Rémálom-üzemmódban medve voltam, bölénybika voltam,
Farkas voltam, párduc voltam, oroszlán voltam. A leölt vadak éledtek bennem.
Barbár fogoly voltam a limes mögül. Engem is ő, a gladiátor ölt meg.
S hogy könnyű dolgom ne legyen, a győzhetetlen, ünnepelt gladiátor is én.
Mindannyian belém költöztek, akiknek a csontjai között átfolyt a vízér,
Mely minden eső idején hatalmába kerítette a lakásomat, álmaimat, révületeimet.
Nem volt mit tennem, mint a tridenst, Neptun horgos vasvilláját,
Régi bevált éteri adó-vevőmet egy jeges éjjelen az aréna közepébe
Ledöftem, vigye ezt a sorsot más! És elköltöztem az aréna mellől.
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A sakálkölyök
Ma azt fogom álmodni, hogy a dzsungelbe
kitett kisfiú vagyok. Egy nem kívánt gyerek.
Sokadik éhes száj. Apám rak ki a dzsungel
szélére, hogy ott a természet tegye a dolgát.
A sírásomra éhes farkasok és hiénák gyülekeznek. Az egyik horpadt bordájú sakál talál
rám, szoptat és felnevel. Ravasz és rühes állat. Mikor megerősödöm és tudok járni, szaladni, beavat a dögevés tudományába.
A holttest addig jó, amíg a húsa friss és meleg, a vére langyos. Tigrisek és farkasok után
hátramaradt tetemekből falatozunk. A lelkemre köti, hogy emberhúst ne egyek, mert
attól kihullanak a fogaim és rühes leszek.
Nem értem, ezt honnan tudja.
Az esőerdő végtelen. Különféle emberevő
virágok és veszélyes fenevadak bújnak meg a
nehéz párában. A dögök mellett a fő táplálékforrásom az a kék gyümölcs lesz, ami fürtökben nő az egyik pálmaszerű fán. Olyan édes,
hogy görcsöl tőle a gyomrom, és bizsereg az
ínyem. Ennek a levét szürcsölgetem minden
nap, végül a vizeletem, az ürülékem, a nyálam és a taknyom is kék lesz. Ez a kékség idővel teljesen bekebelez, nem is eszem más
egyebet. A tó tükrében látom, ahogyan az ínhártyám és a szivárványhártyám egyetlenegy kék folttá olvad össze, végezetül kék kis
erek törnek be a pupillám sötétjébe. A sakál
könyörög, hogy ne egyem ezt a növényt.
A tartalmas döghúst ne cseréljem le holmi
könynyed élvezetre.

Elérni Szegedig
Tegnap a kecskeméti vasútállomáson beleejtettem a Maxwell márkájú, lila pendrive-omat
a szemetesbe. Véletlenül összefogtam a használt zsebkendővel. A mozdulat gyors volt. Éppen a pendrive-on található, be nem fejezett
tanulmányon töprengtem. Kizárólag a lezárás hiányzott, ami összerántja a néhol széttartó gondolatmenetet. Pont a szerencsétlen
mozdulat pillanatában döbbentem rá a jelentős összefüggésre, amely valahogy elkerülte
addig a figyelmemet.
Tanácstalanul meredtem a szürke szemetesre. Oldalára fekete betűkkel festették fel: Ez
itt már Európa! Ügyeljen a rendre és a tisztaságra!
Alatta piros síkidomokból megrajzolt emberke, aki egy téglalapot pottyant a felfordított trapézba. Az ejtést persze csak én képzeltem oda, valójában a téglalap a trapéz és az
emberke karjául szolgáló egyenlő szárú háromszög között nem mozgott sehova. A szemetest reggelente üríthették, mert jó háromnegyed részéig volt tele. A félbehagyott szendvics és egy üres kólásflakon között megláttam
a használt zsebkendőmet, vagyis úgy gondoltam, annak kell lennie, mert másik nem volt a
szemétkupac felszínén. Két ujjammal megemeltem, de alatta nem a pendrive-omat, hanem egy labirintust találtam. Falait további
flakonok, ételmaradékok, zsebkendők és
használt vonatjegyek alkották. Köztük vékony rések és lyukak vezettek, egészen az aljáig. Biztos lehettem benne, hogy a pendrive a
fenekéig zuhant, alaposabban végiggondolva
hallottam is valami koppanásszerűt.
Undorodva meredtem a szeméttartályra,
de némi hezitálás után feltűrtem a kabátom
ujját és beletúrtam, át a réseken, keresztül a
mocskon, egészen az aljáig. Az ujjaim ragacsos, nyirkos tapintású fémbe ütköztek. Azonnal kikaptam a kezem. A mutató- és középső
ujjamon barnás nedv tapadt meg. A nyálkás
anyag édeskés, rothadó szagot árasztott, azonnal öklendezni kezdtem. Egy kalácsképű vasúti ellenőr résnyire húzott szemmel figyelt,
majd megcsóválta a fejét. Az ujjaimat megtöröltem egy zsebkendőben, majd azt is bedobtam a kukába.
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