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Jock Evelin
EZ + AZ

Csak a fele

Támadó baktérium, vérrel teli akvárium és benne halak, jó sok. Jósok 
mondták, hogy az egyik olyan, mint én vagyok, hogy nincsenek ott többen 
nagyok, ezért én egyik hal szavára sem adok, mert beképzelt, önfejű, sze-
métláda vagyok. De hát a halak nem is tudnak beszélni! Mindig azzal nyag-
gatnak, hogy jó lenne feleszmélni, nem minden hétvégén öt felest meginni, 
az összes szememet szanaszét sírni – nem, mintha kettőnél több lenne, de 
na, nekik a kettő az sok. De ha nekik a kettő az sok, akkor miért mondják, 
hogy neked is sok eszed van? Mert két eszem lenne? Különben is, nem 
iszom feleseket, nem feleselek, én egészet iszom, fele se igaz annak, amit 
állítanak, hiszen ők is csak a színtisztára számítanak… a színtiszta igazság-
ra. Véd a golyóálló a támadókkal szemben, de ha olyan támad, aki nem 
szende, hanem az életed értelme, akkor azért öl meg, hiszen ha kalapács 
vagy, miért ne legyen ő szeg? De ki a fal, amibe verem? Beverem vagy ki, be 
oda? Menekülnék, de hova, hova?

Hiba
Megpróbálom úgy elmagyarázni, hogy te is megértsd. Most szólok, 

nem lesz könnyű. Lehet, hogy ezer mocsár lep majd el, és megijedsz, mert 
a lochnessi szörnyű. A Mount Everest csúcsára a hullahopp-karikát, mint 
hős gyerek dobod majd, és visítasz, ha az évszakok egyike hason lő, mert 
még nem ebédeltél, és éhes vagy. Fáj a fejed, mert a gyógyszer nem hatott, 
és tudom, úgy érzed, mindenki elhagyott, s fáj a karod, mert most lőttél 
először és mellé, méterekkel. Tudom, most kéken villognak a fények, 
élénksárgán világít a hold, de ne hidd, hogy a levegőbe fúlhatsz ingyen! 
Szivárvány ragad el, öklendezel, sírsz, hogy a rothadt almából te többet 
el nem bírsz. Régen azt mondta neked a barátod, ne kezdd el árulni az 
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almát, hiszen ő akkor már látta a családod, lyukban ténfergő férgeket. 
Mikor tested koporsóját olajjal bekenik, hogy jobban csússzon az utolsó 
feles, és a kívánságod már csak annyi legyen, hogy felhívhass engem, 
kedves, akkor mondd meg, hogy ki voltam neked, egy torz árnyék vagy a 
másik feled?

Kitérdekel?
Vezettél-emárvakotátazebrán,
melyvadulnyakadbanyerített?
Volt-emárúgy,hogyhalálosbetegen
Abetegségeaz,misegített?
Hullott-emáralmaolyanfáról,
melynekkertészeréghalott,
Slett-emárbálkirálynőaz,
kinekruhátnemmesterszabott?
Lehet-easenkivalakiebbenavilágban,
Sakad-enekihelyfenn,Csodaországban?
Fáradtaló,vágtat,lohol,
Dühösédesanyahajnaligkohol.
Sírássok,csendelenyész,
Döntsdel,hogymaradszvagymész!
Temetőéssír,penészészsír,
Bölcsőésszületés,haláléstemetés.
Akaratlanmegállszúgyismellettem,
Megérzedmindazt,amitszenvedtem.
Tudod,hogyerosszatnemteértedel…
Ezértmészel…Kitérdekel?!
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Ugyanúgy, ugyanazért
Ma már nincs erőm, hogy sírjak, megint ugyanúgy, megint ugyanazért. 

Nem unod még, keserűség, hogy a levesembe folysz? Nekem ugyan nem kell 
a maradék! Az idő vasfogán nem juthatok át, bármennyire vagyok torkos, 
ma be kell érnem az ajkaddal, a vértől bármennyire foltos. Add ide a kezed, 
hadd szorítsam lilára, hogy az ibolya irigyen megmérgezzen az illatával, 
hadd ne fájjon már megint ugyanúgy, már megint ugyanaz… Hah, persze, ez 
nem így működik! Ha fáj az élet, fuss el véled! Fáj a magány? Pedig egyenlő 
arány: te is egyedül, én is egyedül. A lélek menekül. Csak azt tudnám, hogy 
tested miért zárod börtönbe, mikor lelked szabad, s mégiscsak van magad-
hoz annyi szavad, hogy parancsolj a lelkednek… Élj végre! Te nem akarsz 
élni? Ja, hogy neked ez az élet, begyepesíteni egy puszta elhagyatott rétet? 
Kiölni másból is a létet? Beletörődni az emberi tudásba? Mindent jóváhagy-
ni az egyetemes vallásba’? Párban élni, feleszmélni, hűnek lenni… de kihez 
vagy hű? Mert hogy magadhoz nem, az biztos. Fedheted a valót azzal, hogy 
én nem értem, de csak húztad a vállad, ha magyarázatot kértem. S hogy 
eltöröljem a sok felesleges vért, nem, nem sírok megint ugyanúgy, ugyan-
azért.

Világnéz-e?-t
Itt élő ítélők, hozzátok szál szavam, látjátok, hogy az emberiség háttal 

előre halad? Döntésünk más hozzá, véleményünk rég kész, kár, hogy azt is 
megmondják, hogy mit akarsz, és hova mész. Mikor minden jól megy, előt-
ted gördül a szőnyeg, és elvész a dominanciában ólomkezed, amit azért nem 
emelsz meg, mert nem bírod, vagy mert gyenge vagy, s kisírod mind a hét 
szemed, mert olyan vagy, mint a gonoszok, hét testben hét lélek, csoda, 
hogy még élek a hazugság peremén… Olyan szép onnan a műugrás meg jó 
mély. Folyik a víz, és te alátartod a szád, hogy attól fúlj meg, amit más élet-
nek lát, és sírj a depresszión, mert olyan szép hosszú szó, hogy már a leírá-
sához is kell vagy két-három nyugtató. Lehet, hogy kifognak, mint egy 
halat, melynek pikkelyén csak a fájdalom marad, s remény az van, mert az 
hal meg utoljára, nálunk a vezér a népet hagyja utoljára… igen? igen! 
Én-központú, laza, bőgatyás társadalmunk társ a dalban, amit együtt írunk. 
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Kár, hogy a refrén kicsit döcögős, de ha fizetsz, belekerülsz, mint „hazafias 
hős”. Te a hazádért annyit se tettél, mint a koldus érted – ő ad neked enni, 
mikor kétségbeesetten a számlád kéred, s annyian éheznek, míg te fogyókú-
rázol, hogy úgy lássanak, ahogy akarod, hogy lássak – az ilyen emberek a 
saját sírjukat ássák!

Fesztivál
Egyetlen célom aktívan fesztiválozni, önfeledten játszani azzal a sok 

díszes emberrel, akiknek az arca színes, környezetbarát festékkel van 
bekenve. Vajon ez a sok légy nem zavarja őket? Van, hogy a fesztiváli 
mámor, mint Niagara, feltör, csak színében más, mikor lemegy, meg mikor 
feljő. Megvetsz engem minden egyes szómért? Te még sosem hajoltál le az 
apróért? Adakozol abból, amit másoktól lopsz el? Ez olyan, mintha azért 
tanulnál, hogy butább légy… Bár van, akinek bejött. Hurrá! Színtelen, szag-
talan, mi az? Biztos te vagy, mikor ki akarsz tűnni a tömegből, bezzeg 
kitűnsz egyből, mikor elbújni akarsz, úgy virít akkor a mocsárságra köröm-
lakkod, akkor mindenkit zavarsz. Felgyűröd, ha koszos, nyakig az ingujjat, 
de ha személyiséged éri vád, veszel egy szín újat. Milyen vagány lehet a 
gardróbban ruhák helyett személyiségeket tartani… s tetszés szerint cserél-
ni őket, esemény szerint, például balesetkor jól jönne a nyugodt, de a sajnos 
addigra mindig elszakad, s a határozottság harisnyája is csúnyán felszalad. 
Még jó, hogy a hiszti sisak acélból van, és a gardrób is csak a célból van, 
hogy sok színes ruhát magában tároljon… s hogy a rendőrség a ruhákat, ne 
engem vádoljon.



37

Atedöntésed
Azember,hagyerekis,magadöntseel,
Hogyezelátkozottságszülteföldön
Nekiéletvagyhalálkell!
Édes-evajonmindigaméz,
Melyetsokszázdühösméhőriz?
Értenyúlagyermekikéz.

Hagyod?Hagyjuk?Őhagyja,
Hogyezerfullánkkarcoljafiatalbőrét,
Rosszuldöntött?Jöjjönrámaga!

Mindensebmeggyógyulatapaszalatt,
Safelkelőnapnál,évekmúlva,
Erőtvévekinyílikatapasztalat.

Gyerek,vigyázz,hiszláthatatlanangyalod
Nemszorítjalilárakezed,
Van,hogytekellmegírdasajátdalod.

Gyerek,hamindeninadazonvan,
Hogyhaladjegyzsákutcafelé,
Nyugodjmeg,ezerilyenleszavárosban.

Neféljvisszafordulni,selkezdeniújra!
Támaszkodjazidőre,hamenekülszelőre!
Negondoljsohaakegyetlenmúltra!


