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resöpörni. Egy délután Atyai Barátom meghívott törzskocsmájába. Beszélt a Boling- 
broke-tervről, háttéradatként elmondta, hogy immár kicsikarták az érintett tanszé
kek, az akadémiai osztály jóváhagyását. Csakhogy az ipse nem beszél nyelveket. Vagy 
harmincán dolgoznak a disszertációján, helyette mazsolázzák a szakirodalmat. Nincs 
ideje fölkészülni. A feszített terv miatt nincs ideje ahhoz sem, hogy fölényes tudással 
riposztozzon a tudományos minősítő bizottság tagjainak váradan, ravasz, rituálisan 
buktató kérdéseire.

-És?
-  Behívattak, Ferókám. Nem voltak szívbajosak, egyszerűen megkértek, hogy ad

juk ki előre ravasz, rituálisan buktató kérdéseinket. Kérdéstömkelegből, mondjuk, 
egy tucatot, hogy az ipse azután lehengerelje a minősítő bizottságot... a művelet amúgy 
is formális.

-  És a többiek?
-  Áldásukat adják, mondván, a művelet formális. De nekem Bolingbroke-ék még 

beígértek több kutatási lehetőséget, pénzt, miegymást.
(Csend.)
-  Mi van? Üres a kobakod, öcsi?
—Szerintem először is nem fogják állni az ígéretüket... röhögnek a markukba, hogy 

így túljutnak egy akadályon; másodszor: a minősítő bizottság magas urai, sékszpiörrel 
szólva, a tálcán nyújtják át fejüket; sőt, egy egész szakmát szolgáltatnak ki...

-  Nem is moralizálsz?!... Csak demoralizálsz?
-  Miért kevernénk az ügybe az erkölcsöt? Az ákádémikus urak most még józan kor

látok közé szoríthatnák ezt a fényes kárriert.
-  Osztályzat: kettes alá!... tüzet, még egy nagyfröccsöt, és fizetek!
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FÓBIA

Negyed kilenckor szokta kezdeni, 
igen pontosan. Valószinüleg 
falat eszik. Olyan nem-emberi, 
se-nem-állati, ösztönös, süket,

de funkcionális hang, képtelen, 
zörgő rágás. Ismereden, arasznyi, 
roncsolthússzín rovarnak képzelem, 
ahogy a sötétben elkezd kimászni

a rágószájszervével átütött 
résen -  s már a zárt, kisszobányi térben 
mechanikus, szabálytalan körök
ben közelít -  felém? Vagy észrevétlen,
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semleges, szerves tereptárgy vagyok? 
Esetleg később hasznosítható, 
emészthető anyag? Diffúz szagok 
elegye? Lebontható pép? Savó?

Ha bármi is -  ölési művelet 
-  egy abszolút közömbös érdekeltség -  
tárgya, célpont ingerküszöb felett, 
a préda, melynek puha csigatestét

magáévá teheti vegyileg -  
s már pulzálva megindul valami 
automatikus előkészület 
agyamban: hogy ki fogom irtani.

EGY MACSKA LEÍRÁSA

Heréit cirmos. A barna árnyalat.
A zöld pokróccal jól harmonizál. 
Érdekesség, hogy az álla alatt 
hófehér, ami némiképp bizarr

egy, már vénülő macska esetén.
Partedlis kandúr! Van még vagy egy éve. 
Már kezdi zavarni az esti fény.
Kíváncsi vagyok, mi lesz a vége

id é . A másik megrühesedett, 
aztán megvakult, gyakorlatilag.
(Bár vakság és rüh okozta sebek 
kórélettani alapon alig

ha függnek össze.) Emez még elég 
jó  karban van, eltekintve attól, 
hogy momentán álmában a szemét 
forgatja, rángatózik, varacskol,

fúj -  biztos megint rosszat álmodik: 
lehet, hogy kutyák üldözik, lehet, 
hogy ő üldöz túl gyors egereket, 
mindegy. A lényeg: üldözés folyik,
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ma már negyedszer. Humánus okokból 
(felébresztés) az asztalra verek. — 
Felébred. Elég hangosan dorombol, 
aztán, nagyjából minden átmenet

nélkül, vakarózik, mosakodik, 
és kér ún. macskaropit.
Ilyenkor télen igen jól eszik.
Most az ölemben ül. Ez jólesik.

PROTEUS A PARTON
(Weöres Sándor)

Proteus a parton alakoskodik, 
csúf vénlány, karcsú sellő, alacsony 
erőművész, izzadva csupacsont 
önmagának tart bakot, percekig

imbolyog, elterül, már azt hiszik, 
vége, mezítláb apró kavicson 
fut, pók ködben, lábadan póknyi pont, 
a pont helye -  csak egy sirály sikít,

s a víz s a csíkos ég hegyesszögében 
fekete kardhalak úsznak keresztbe, 
madarak röptűkben madarakat

nyelnek el, aztán csönd, csak egy fehéren 
hulló toll, egy kettészelt szárnyú lepke -  
s a parton egy vergődő hal marad.


