sem, pedig ott volt valahol az övé is az
ajtók végtelen sorában, visszadobta hát
hitének vasát a kék mélybe, gyáva volt
tovább keresgélni, s mert nehezen viselte
a sorozatos kudarcokat, igyekezett
vissza a hegyre, kitépte sarkából a
nyílvesszôt, de az beletört, így nem
lett gyorsabb a futása, és kínzói lassú
halált szántak neki; újra és újra le kell
botladoznia a hegyrôl, amíg meg
nem találja a kulcshoz illô zárat az egyre
sûrûsödô nyílzáporban.
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Olyan ez, mint az esô, mikor felgyûlik
egészen valószínûtlen ablakkereteken,
ahol formájuk, lejtésük, lakkozásuk
és miegyéb okán amúgy nem volna
lehetséges, de a víz mégis ott marad,
és, mintha csak szabályos izommunkát
végezne, hártyává feszülve vár egészen
a következô, ziláló erejû cseppig. Mint
egy szinte végig felásott és szétfúrt,
teleszirénázott és üvegszilánkkal, csikkel,
mindenfajta szeméttel borított, ütemesen
omladozó város vagy nagyobb térség lakói,
magyarok természetesen. Akik, hogyha,
hasraütésszerûen, mondjuk a Deák téren
egyszeriben lenne egy ötven-száz méteres
sárkány vagy nagyobb óriásgyík, melynek
minden egyes szusszanása, mint valami
taknyos lángszóró, sújtana le, eleinte még
megbámulnák és fényképeznék, egy-ketten
talán videót is készítenének, de a következô
percekben érkezôk már csak elmennének
mellette, ja, láttad már a sárkányt, ott van,
mondanák, rágót, összegyûrt szórólapot,
szotyihéjat hajítva talán épp abba az irányba,
hozzátéve, hogy azért valami jobb helyre
is rakhatták volna már, bassza meg.

Egy együttérzô hangsúly
eltökélt szándékával
Aztán majd szakértôk jönnek ide, komoly
elemzôk, kiértékelni, hol feneklett meg a
jövô idô. Fejben már elôbb megérkeznek,
mindenkiébe külön-külön, még jóval a
tényleges érkezés elôtt, és szót ejtenek a
kölcsönös megértés és türelem hiányáról,
s mint egy együttérzô hangsúly eltökélt
szándékéval diagnosztizáló orvos,
egészen vérfagyasztók lesznek.
Álláspontjuk, mint a vesztes meccs utáni
edzôi nyilatkozat, már az elsô percektôl
formálódni kezd, legnagyobbrészt az elôre
nem látható, szerencsétlen körülmények
kiszámíthatatlan alakulásáról szól majd,
de az együttérzés formális kinyilvánítása
sem marad el belôle.
Kiszállnak minden egyes állampolgár
fejébe, még jóval a tényleges érkezés
elôtt, és baljós konklúziókat susognak
gazdasági mutatókról, a bizalom kényes,
játszi törékenységérôl, riasztó nemzetközi
konfliktusokról, az egészség aktuálisan
jövendölhetô, sosem biztató állapotáról,
vagy a feltartóztathatatlan,
tömeggyilkos öregedésrôl.
Aztán aki még ezek után is itt marad,
mesélni a majdani, messzirôl jött
érkezôknek az országról, ahol befejezôdött
az idô, mikor majd, mint valószínûtlen
túlélôt, megkérdezik, néminemû
életvezetési tanácsadásban bízva,
mindenki okulására, hogy
ilyenkor, mindenkor, végtére is mi
a teendô, bujkáló, megfejthetetlen
grimasszal csak annyit mond,
hát lett, ami lett.
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