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POIROT KARÁCSONYA

Nézze csak, Hastings, ez egy halott ember szíve.
Kijárt a Dunára, mindennap úszott,
és mégis elérte őt a végzet.
Még láthatja a vért, ami
lüktetve tódult karba és bokába.
Mi tűnik fel Önnek első látásra?

Hogy nem elég vörös, Poirot, hogy
amit Ön mond, talán túl megengedő,
mert ez a szív, mintha előbb halt
volna, mint a test maga.
Hiányzik belőle a pillanat varázsa,
az utolsó dobbanás ájulása.
Inkább egy kifakult szőnyegre
gondolnék, rózsaszín női
budoárra.

Kiváló, Hastings! Maga egyre jobb,
csak a női dolgokban félreviszi az esze:
miért lenne a rózsaszín egy nő jele,
miért nem inkább egy fáradt halra
gondol a karácsonyi fürdőkádban,
ahogy itt tartják az ünnepi vacsora
alanyát Kelet-Európában?

Tudja, Poirot, ezek nem tengeri népek,
és ettől minden vízi dolguk száraz. A férgek
előtt értünk ide, ha tudni akarja,
mire gondolok éppen.
Ez az utolsó pillanat, hogy egyben még
a szív. Nincs az a megérzése,
ami feltárná a mélyben kanyargó aknát,
ami valamiképp elnyelte a bányászt.
Nincs az a tényokság és analízis,
amiből kifejtené, hogy miért is.

Az én rajongóimat nem depresszió
viszi a halálba, hanem az élet.
Ezt már megtanulhatta volna, kérem.
Poirot példakép, ez az, ami végképp
megkérdőjelezhetetlen, vélem.

Poirot, maga javíthatatlan! 
Hány éve is, hogy Belgiumban felnyitotta
szemem egy méreggel teli tubusra,
a nőre gondolok, és a csokoládés dobozra.
Mégis elviselem, hogy mindig kioktat,
hogy mindig előhozza a miértek mögötti jogokat,
a pszichológiai okokat. Maga Mr. Csont,
és én a kutya, aki követi fáradtan vagy loholva,
míg le nem aratjuk a termést,
és elföldelik az áldozat testét.

Nem a jel, hanem a jelenlét visz magasba,
nem a „nézem”, Hastings, hanem az „érzem”.
Végtelen magány a szív útja, ettől
halvány az artériák tónusa,
mert egy szerelem volt trónusa
ez a kivérzett szövet. De
nem kell a sok szöveg, ragadja
meg, kérem, és emeljük a magasba, ez
tiszteletünk alapja.

Az időkanapé felől egy kutya
elnyújtott hangja érkezik,
míg ők ketten leteszik
a testet. Meghajolnak.
A függöny gördülése
közben még egymásra néznek,
hogy felfakadjon épp a rettenet és 
a humor közös forrása:
a halvány rózsaszín szív és
a szürke agy egymásra hatása.


