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Kornis Mihály

NAPKÖNYV (IX)
Éjszaka: alámerülés

Jelen leszek, akiként jelen leszek 
Jelen leszek veled 

A te száddal leszek jelen

Mintha egy vulkán kráterében zuhanna lefelé!
De amelyik jeget köpköd ki magából, nem tüzet- fagyot! S körülötte óriási jégsziklák 
suhannak az ellenkező irányba, fel! fel! de ő, mint egy fantasztikus Verne-regényhez 
készült metszeten-Magas jégoszlop túrt az ég felé! - ,  a pokolba zuhan épp. Ezt felülről 
tessék látni: dagadt hátam, nyiszlett vállam, Manyi szerint még jó formájú férfipop
sim, egész bolond valóm négykézláb kiterül a fagyfüstös mélység színén! Szálkásan 
metszett vonalak, menekülő krátermadár-sereg, túlvilági fények...

„Úgy fózom, mint még soha életemben!”
Zuhant. (Részeg volt.)

„Nem is vagyok részeg.”
Rosszabb, kész vagyok, kaput! ismételgette, kaput! s ijedten forgolódott, végem, meg
szegtem a fogadalmam, rágyújtottam, holott ez az absztinencia volt a jegygyűrűm Ve
le, de milyen pökhendi-türelmetlenül vágtam a szemétre! és holnap már belevetem 
magam az élvezetekbe, hazudok valamit a Holminak, mondjuk, idegösszeomlást kap
tam, az jó, nem lehet rá mondani semmit, művészlélek, kérlek, várjuk jelentkezésedet! 
és esténként kirohanok a városba, soha nem veszem fel a telefont, főiskolás csajokkal 
mutatkozom, nevetségessé teszem magam, nagypolgári lakásokban fogok röhögőro
hammal kísért kiselőadásokat tartania dohányzás ártalmasságárólés a következő mű
vemről, ti még meglátjátok, megéritek, haha! kattog az állkapcsom, mint a géppuska, 
nem is tudom abbahagyni, ez már hisztéria, kétségbeesve dobálta magát, „gyáva szar
alak!”, és böfögve jajgatott, még fel-fel is nyögött, jó hangosan, egyre hangosabban, 
hátha felébredsz, mert most olyan jó  lett volna, ha betrappolsz, pufók Saskia-kezeddel 
a hátamat simogatva faggatsz, nem érted, álmos-riadtan mellém fekszel, elborítasz, 
mint a Mississippi, ahogy a mamának soha nem volt szabad, hisz ezért akarunk 
asszonyt-de nem jöttél. Horkoltál, nem hallottad. Fél éve külön alszunk. Én akartam. 
Az írás miatt. —

És ha már nem megy, éjszakánként egymás mellett fogunk hortyogni? 

Légszennyezett éj! Kátrányos-gonosz csillámlás!

Korcsnak hittem. Kit? Betegnek hittem. Kit. Azt hittem, megharap, de ki harap meg 
engem, kinek volna kedve még belém harapni, Kis Málnának nincs, kívánhatatlan 
lettem, dagadtra öregedtem, bárha kedvesen úgy tesz, mintha még figyelembe venne, 
de már csak ifjonti jóságból, az író iránti szent-buta rajongásból, amihez nincs közöm, 
a mítoszhoz nincs közöm -  nincs közöm senkihez. Mégis szeretnek. Micsoda szégyen.
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Mint egy relikviát, színházi koszorút, lapok közé préselt vén jegyet... Uuuáááhhh! 
„Ordítva didergett a dagadt! Részegen, remélte, hát ez csak a részegségem, a sötét
ségem, távozz tőlem, sátán, kihánylak, ha megengeded, mindjárt kibotorkálok, és 
kétrét görnyedek azon a szűk helyen, rőt sugárban adlak vissza anyádnak, hopp, 
rókasárgát ajándékozok a szennyemből, amit szennyé tettem -  a napragyogást! 
Nyxnek. Reseggeltem, barátom. Mindent elrontottam. Kattog az állkapcsom, egyre 
hangosabban üvöltök, egyre lejjebb hullok -  mi lesz velem?”

„Mondd, mi lesz vele, Világoknak Ura, megmented?”

Erezte, ma nem fog elaludni.

Miért nem tudott kimászni?
Csak néz fel, reménykedve, gyanakodva, sárgán! Magyarok üldözöttje. Oszisárga 
fények a szemében. Sajnáltatja magát a pesti pocsolyában. Azért állt pont oda nyü
szíteni, mivelhogy arra szokott mászkálni a Megmentő, ezt ő már kifigyelte régen, 
általában ott ugorja át a szakadékot, mielőtt cserbenhagyná...

O meg odaállt sírt ásni magának.

Már mindig író vagyok, gondolta, milyen nevetséges. Milyen kicsi ez, bármihez, pat
kányorr kotorta egérút. Még az se. „Hát úgyse tudom megírni a végén! Semmit se 
tudok megírni, csak szájalok a kiskeleti televízióban, mint a többiek. Amíg hagyják...” 
Mindeközben érezte a súlyát, a tehetetlenségét, a méltó élettől való elrekesztettségét, 
szóval a börtönét, ami a vétke is, mert innen rég el kellett volna menni, de hát Abrahám 
és Jákob se ment, József se ment, amíg nem kapott tanácsot -  hát mi se megyünk, 
maradunk; felelős balekságunknak mindhalálig, mégpedig a keresztfának haláláig 
engedelmeskedünk. Én egy magyar író vagyok. „El is vitték. Holnap már ki fogják 
közvetíteni. A kölykök kelnek el a leghamarébb!”

Azért se moccant, csökönyösen a kispárna semmijébe bámult.

Ott volt mellettem az Isten. Mint kérdés.
Az egész kérdés, személyesen és letagadhatatlanul jelen volt, mondjuk, mint egy 
lebegő csomag; ott reszketett a szekrény mellett, láttam, vagyis látni véltem, bár oda 
se néztem; derengő-mérges füstgömb a jégveremhideg szobámban, jobbra tőlem, az 
ajtó előtt. Kínos jelenés. Semmiképp nem óhajtok vele foglalkozni...

Itt van.
(Nem merek odanézni.)
Akkor is itt van! A kurvaéletbe. Ez a kisgömböc! Poci, a Nagy Kérdőjel, a Csilicsala 

bácsi talányos problémája miután napközben degeszre ette magát mindenféle kóbor 
kutyákkal, zsidókkal, négerekkel, kurdokkal s más védtelenekkel e vérben és jajban 
fetrengő vágóhídon, hajnal előtt még fogja magát, és idegurul a szobámba kicsit, én 
is foglalkozzam vele! Rettegtem. Talán a fáradtságtól? Eltúloztam volna? Már a kis
párnát is a fejemre húztam, nagyon ijedten, tönkrementen, a szemem előtt hideg 
nagypárna-csillagokat látva; szarul, de büszkén, hogy egész pontos legyek 

„leköptelek 
megtagadtalak
mert ez jól passzolt a mostani depressziómhoz meg a világválsághoz 
pedig az -  tudhatnám! -  »örök«



Kornis Mihály: Napkönyv (IX) • 1505

de én egy pillanatra elfelejtettem, és gyorsan és boldogan leköptelek 
mert a depresszióm is »örök« 
a Táborok Önzése örökkévaló”
Nem kellesz, gondoltam, hagyjál békiben!, Jóisten, menjen a dolgára. Ne hábor

gassa kérem itt a pihenni vágyókat! Legyen kíméletes, verklizzék másutt kegyed. 
Nagyon elavult. Kívül tágasabb!”

S elfordítottam a fejemet. (Mélyebbre fúrtam a párnába...)
-  de tudtam, behunyt szemmel is láttam, hogy az Isten(téma) az ágyam mellett le

beg, mint egy téma, mint egy szivárványosan sziporkázó labda, mint egy óriási szap
panbuborék! Dekázol az ajtó mellett. Magadba tündökölsz ott, édesapám! De mintha 
a régi, Petőfi Sándor utcai lakásunk gyerekszobájának vajfehér lakkozású, kétszámyú 
ajtaja előtt lebegnél! -  mert mintha én is most ott volnék, pont olyan szögben vagyok, 
mint mikor a mamám ágyában kucorgók, a mamám alvó ölében leskelek félálomban 
az ajtó felé, miután szokásos, lidércnyomásos zuhanás-álmom elől rácsos ágyamból 
jajgatva-sikoltva átrohantam hozzád, csak egy negyedórára! és utána, ígérem, ma
gamtól visszamegyek! csak hogy gyáva fenekemet a te melegen óvó, mama-hálóinges 
öledbe fúrhassam! megnyugodhassam! - , kíváncsian ott lebegtél Te, mint egy elavult, 
mérgesen sziporkázó kérdés, a gyerekkori tornagyűrűk, illetve a hintakampóim alatt; 
szikrázva-forogva vártad, hogy csináljak valamit, adjak életjelet...

Zavarba jöttem. „Azértse, azértse...”
Úgy tettem, mintha nem látnálak.

„...ráugrott, a sötétben kapkodva birkózott Vele egész éjszaka, például lenyomta a fe
jét, az is az övét, nem mentek egymással semmire; fénylettek, szuszogtak, két kövér 
igazság; »elteszem az útból!«, zihálta Tábor megbabonázott pofával, félrészegen, »ha 
nem látom, nincs«, legalább ezt kellene megoldani, de az Istentéma névvel jelölt káp- 
rázat -  valójában Tábor Ézsau-énjének égi szószólója, vagyis Nem Tudom Ki, azaz 
Mr. Iksz, az Erény Méze, úgy is, mint Téma! -  megújra kisiklott a kezéből. Nem szólt 
semmit, csak tovább maradt, feszesen rezgeti, láthatóan jól látható volt annak, aki 
ilyesmit nézni szokott! és a Tábor, ez a gyermeteg faszkalap, hát ez mindig pont ilye
neket néz! s rémülten vacakolt az Isten-problémájával a gyerekkori szobája ajtaja előtt, 
ott guggolt berezelve, és oda se nézve próbálta a témát eltüntetni, ahogy óvodáskorá
ban a mumus elől menekültében, görcsösen behunyt szemmel, kitekeredett felső vég
tagokkal tapogatódzva szokta keresgélni a villanykapcsolót a falon a halli setétben, 
mind erősebben rettegve, hibát hibára halmozva, például nagy hirtelen egy kakibarna 
desszertkosár-emblémás Gerbeaud Nagycukrászda -  Vörösmarty tér feliratú csomagoló
papírba göngyölte bele az egész Istenkérdést, hogy úgy tűnjön -  kinek? - , mintha ezt 
idehozták volna, szóval nem az övé, csak úgy kapta, de semmi köze hozzá, s lábujj
hegyen ki akarta vinni a konyhába, hogy a mérlegre csúsztassa, mert az a süti-hely, 
aztán vadul bevágta a sarokba mégis, s eléje tolta az óvodáskori háncsfotelját, elmosódott 
emlék, de valamiért harmadszor is meggondolta magát, kikaparta, és az ajtó mellett 
álló szekrény alá gyűrte, a padló feletti keskeny kis résbe gyömöszölte be erőszakosan 
a reszkető és pihegő téma-csomagját, de olyan mélyre betolta, mint a CSEPELI VAS- 
ÉS FÉMMŰVEK nagy kéményét a szétrakott lábú kék ég dundi felhő-lukába egyszer, 
azon a rég elfelejtett napközis rajzán, ettől aztán még jobban megijedt -  akkor is! -, 
újra kirántotta, megtörölgette, közben a csomaghoz tartozó, Gerbeaud-féle nemzeti
szín cukorspárgával elvágta a mutatóujját, mint Potifámé a Thomas Mann könyvé
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ben, »kellemetlen«, lihegett, hidegen izzadt, dadogva szitkozódott, a mocskos száját 
már semmi se fékezte, idetette, odatette, mindig máshova, eredménytelenül, de hát 
nem is akarok vele foglalkozni, lihegte, ezt elrontottam, elhárítom, no de lenyűgöz, 
és akarva-akaratlan megint nézem, újra meg újra szóba hozom, idegesen, lopva, mint 
aki bűnözik...”

Meg a szégyen, az a mély szégyen, amitől már elfúlik a lélegzetem!
Miért? Semmi kedvem Istentől bocsánatot kérni. Bár azt nem merném megkérdezni 
magamtól, hogy miért nincs. Nincs és kész. Én is isten vagyok. Csak nem tudom 
megírni a Kádárt. Rossz mondatokat írok harmadik hete, nemsokára abba is ha
gyom, abba kell hagynom. Gyenge... És homályosan ezt már napok óta tudom, de 
egyáltalán nem akartam tudni, inkább átrendeztem a szobámat, és az utcán összeki
abáltam mindenféle nőkkel, cserbenhagytam a kóbor kutyámat, megutáltam a vala
hai legjobb barátomat, az egyetlent, akit igazán szerettem -  ezért vagyok ingerült, 
felfuvalkodottan hülye napok óta: újra kéne kezdeni a fejezetet! Ezért gyújtottam 
rá, ez a bánatom, ezért tagadtam meg a -

Kit?

Piros fülekkel feküdt, hason.
Végre bevallotta magának.
„Ez mindig sokba kerül. Ez ennyibe kerül.” Megkönnyebbült, bár csak egy pillanatra, 
hogy levegőt vehessen, és ne sírja el magát a vén pocak. Nem lesz meg a Könyv, az 
ellopott életünk, amit vissza akartam lopni, sajnálom, nem vagyok elég tehetséges hoz
zá! Sérülékeny vagyok, bűntudatos, gyenge.

Egyszercsak nem meg)' tovább, mindegyre.
„Megbuktam.”
Itt hófehér, üres könyvlapok vannak.

„...akkor persze alaposan benne fuldokoltunk már ama dögnehéz Éjjelben, amelyik 
rendre ébrenlétnek hazudja magát, holott Halál és Dögrovás, éppúgy nem igaz, mint 
a boszorka tükre, épp csak megtörténik, van, és csak ez van, sőt, percenként ismét
lődik is! A Nappal egy hazugság! rikoltozza az éjnek e rémjáró szaka, a fény gyerek
mese, tejbepapi tudatlanoknak, beavathatatlanoknak, beszari állampolgároknak! 
Mer ez a Zembertelen Éjjel az igazi, naná! ez a Sötétvad Rémület, brzzz! ami most 
van, csak ez a Zeredeti, na ezt kóstolja meg! Mer ez a nem idomítható kísértetek 
ideje, a benga állat-erejű látomások órája, aki vagyok, úgy háromtájt, midőn már 
Nap néni is csak forrónagy punciját vakargatja a tej úti dohos szuterénjában, vöröset 
álmodik, forgolódik, nyögdécsel... Állnak, ásítoznak, mégse adja fel egyik se! Mar
kolják egymás dagadt derekát, fogást keresve tapogatódznak egész éjszaka; konokul 
próbálják megcsinálni egymáson a kunsztot, holott nem szabad, a Szószóló sose mér
heti magát emberhez, amaz se az Isten Küldöttjéhez, a Nagy Témához! De ezek ter
peszben előrehajolva, kiguvadó szemmel -  érdekes, mind a kettőnek Ekkora szeme 
van! -  csakazértis keresik a halált, vagy úgy tesznek, ajándékul a másiknak, naná, köl
csönös altatóképpen, örök megnyugovásul. Azért ez kockázatos is! »Ááááuhhhh!« 
Gondoltam, ébren vagyok, mert nagyon fázom, és a félelemtől hideget izzadok, 
nyögdécseltem, végem van, de akkor se fogok engedni a sorsnak vagy kinek, én nem 
nyalizok, én makacs vagyok, és rúgkapálva ütöttem a cihámat, mintha egy másik 
testtel verekednék, valami végigfolyt a nyakamon is közben, köptem talán? esetleg
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zokogtam? nyálzottam a részegség hisztériájában? Visítva méltatlankodtam, az biz
tos, »mint egy árokba rúgott lotyó«, ez ott helyben jutott az eszembe, »mint egy éber
re kárt szotyka a hajnali árokban, gödörben, repedésben, Nagy Kék Szakadékban, 
ráncban, csorbában, a lábnyomban, oh, az Isten lába nyomában!«tekergőztem a pap
lanom alatt a dermesztőén hűvös éjszakában, de valami rémült viháncolás is volt ez, 
másfelől... félszeg kurválkodás! Ahogy a férfias hisztérika felajzza magát! S valóság
gal felvillanyozott a kínkéjes gyanú: »szadomazo-transzvesztita kéj volna?« -  »Néd- 
da! milyen hisztisen nyavalyog a Tábor! Még mindig! Hát mégse akarja feladni a 
céda?« -  álmélkodott bennem a mindig józan Másik, gúnyosan. Látta, hogy igazából 
már feladtam...

Feladtam.”

Pedig nyáron még azt hittem, hogy győztem!
Milyen boldogan repkedtem az úgynevezett írói kínjaim között, öntelt palimadár, 
ebéd után ott, a Történetünk hőse végén, az úgynevezett életben, szóval az életemben, 
még a nyári, párás Kádárból kijőve, amikor már tudtam, hogy a temetői látogatás 
után ezt a Lenyúzott Fejemet fogom megírni, az Elmondhatatlan Arcot, aki változatlan 
a szemem előtt remegett még, és jő nehéz volt a hasam a rizses libaapróléktól, mert 
ezek egy fél libát feltesznek a tányérra, de én még svájci metéltet is kértem utána! 
olyan izgatott lettem, nem elég a Lenyúzott Arc, kimenetkor összeakadok a Szfinxszel, 
akit teljesen elfelejtettem, már húsz éve Kaliforniában él a sötétkúpos melle, benyeltem, 
tejszínes, túrós mazsolás tészta vaníliás cukorral a svájci metélt, „máig emlékezett, én is”, s 
szinte reszkettem a jóllakottságtól meg az idegességtől, vagyis az írói teremtőerőtől, 
igen, ahogy mentem ihlettől imbolyogva a szűk Klauzál utcán hazafelé, délután három 
óra, telis-tele a délelőtti Szörny Arc misztikus jelenésével, plusz rizses libával és svájci 
metélttel, de a Szfinx mai palijának aranyórás mosolya is a szemem előtt vibrált, pre- 
potens volt, piszkált, úgy tettünk, mintha évszázadok óta ismernénk egymást, „a pén
zes nagyzsidó meg a könyves rabbi”, az arcomba nevetett, miatta nincs kedvem meg
írni a Kádárt! micsoda herótom van a fajukra büszke izraelitáktól, akár a gojságukra 
kényes fasisztáktól, ezt nem is gondoltam volna, dehogynem

de ne kend rá!
és akkor
„hát pedig én csakis emiatt akartam megírni ezt az istenverte Kádárt!”
hogy utána
megmozdult az aszfalt!
A Klauzál utcán tenger hömpölygött.
Bordóvörös és olajfekete hullámok nagy zúgással, három óra táji szirénhangok

kal, panaszosan dudáló tengeri tehénsikolyokkal -  Budapesten. Fűszeres illatára
mok a Rákóczi út felől! Sószag, halszag, szegfűszeg és koriander, olívabogyó meg 
más ilyesmik dévaj, délövi illata... Sirályjajongások a szürkésre kopott gettóutca fe
lett, te rongyos élet. Bűvös fuvalom a hályogos tűzfalnál, az autójavító környékén, 
ahol azok a teherkocsik állnak mindig, a West cigarettareklámok alatt, a piros hány
ingerben...

Feljött a Leviathan behemót háta.
Mi volt az?
A Klauzál utca közepe megnyílt, egyetlen pillanatig forrón fortyogott az úttest, 

mint A RÁKOSI MÁTYÁSRÓL ELNEVEZETT CSEPELI VAS- ÉS FÉMMŰVEK ol
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vasztóaknája csapolás előtt, a híradófilmszerű emlékezetemben, aztán, akárha ten
gerrengés közepette sziget emelkedne ki a szürkeségből, a betoningovány tükrén 
megjelent a-..

Megjelent egy szőrös domboldal. Nessie bolond válla csücske.
Mi jelent meg?
Mint valami mesebeli elefánthát -  de akkora, mint Bagdad! Mint az Ararát, mint... 

Megjelent előttem egy újabb kép.
A Szömyfej folytatása, atyaúristen.
Már akkor meg voltam illetődve. „Megállás nélkül hallucinálok! Meg fogok bo

londulni, mint a nagy Hölderlin!” Hiszen már előtte is magamon gondolkodtam, mi 
máson gondolkodtam volna, a Szfinx kis növésű szeretője töke hosszán túl gondter
helten főleg azt méricskéltem odabent, hogy mekkora fogás ez a Délelőtti Fej, szóval 
Én, a Nap lenyúzott feje, hogy majd elbírom-e -  vagy papíron ez már sok? - , néze
gettem, a libától meg a szorongásoktól is fulladva, de kicsikét még forszíroztam is, hogy 
újra lássam, nem túl erőszakosan, csak mindegyre odakukucskáltam Feléje -  és láttam! 
újra meg újra látnom adatott, mit, a levágott fejemet, hogy milyen színárnyalatú a 
hullabőröm, hahaha

de egyszercsak nem a Fejet láttam 
hanem
feltomyosult a Klauzál utca!
Dülöngő házfalakból félelmesen mozgó, szőrös domboldal lett! Háztetőkig érő, 

hullámzó Vénuszdomb, bár fás is, faszos; sustorgó, irhás-bokros, életerős táj! Nagy 
púp a nadrág rejtekében: erő, állati. Oh, Idők hátán énekelve lovagló, szörnyű élet
erőm...!

A Kígyó.
Nagyon éltem.
De hogy még kolompoltam is hozzá!
Kolompoltam, igen, talán a szívem, és ahogy az elaggott gettóbéketábori utca fel- 

gyurődött, hullámzott, majd kígyóként előrevetemedve, önnön teste húsán felhágott 
a magasba, és a mérföldes hullámok közt tántorogva emelkedtek a régi zsidóházak 
-  felnevettem!

mintha a testem akkora volna, mint egy fél falu 
hegynyi nagy Szörny 
a Világ háta 
(épp baszik a jámbor)
-  vagy egy óriási, élő bárka ez?
kiemelkedtem a szarból, fémes csillogással, mint Nessie a ködben
Én? Ez volnék?
Büszke voltam, kaján, váratlanul magabiztos, boldog is egyetlen pillanatra -  
Nem tudtam eldönteni, hogy mi ez, felröhögtem:
-  de kicsit már „csaltam” is: kicsit felelőtlenül belefestettem! -  
„most megmozdul!” és „megint!” és „megint!”
„arrébb áll, vonul, és rajta mindaz, ami a terhe, a hibáim, a vétkeim: én”
„a tulajdonságaim úgy kolompolnak, mint régi olasz filmeken a birkák” 
vagy mint a puszta húsomba tűzött jelvények, kínzó kitüntetések...
-  de érzem, mától ezek már elviselhetők, elbírhatok, halálig!
A terheimmel együtt vagyok Én!
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„Az erőm” -  gondolta.
„Ilyen vagyok, ha felállók, lesodrom a világot, csilingel a teríték, nem tehetek 

róla, mint valami szörny, és hurcolom magammal, ami a szőrömbe ragadt, a tulaj
donságaim a sebeim, nem is lehet megállítani, enyém ez a Város, vele megyek a tűz- 
halálba is, halhatatlanná tesz a tűz, újra szülétek benne, mint valami szörny, már 
sárgulnak a kérők, sírnak a szüzek, titkon mindig engem akarnak, a telhetetlen vá
gyam, kínkeserves labirintusom, a mohóságom, ezt még csecsemőkoromból őriztem 
meg, hogy só várgok örökké, mint egy elefánt, egy elvarázsolt békakirályfi, egy hon
vágytól pistuló teve, örökös veszteglésben a Miatyánk Országa tűfok-kapujában...”

De váratlanul olyan csiklandósan nevettetős volt ez az egész!

És már a nyelve se fájt.
Most vettem csak észre! Se a foga, az öt lecsiszolt foga. Se a belobbant külső hallójáratai. 
Se a torka! „Nem fáj -  állapította meg hát akkor ez már nem fáj! Elfelejtettem.” 
Nyelve hegyét bánatosan a felső szájpadlatához nyomta, s a hetekig ugyancsak beteg 
volt nyelvével végigszántott zománcától megfosztott bal oldalsó felső fogsorrészén, 
még hideg szobalevegőt is szívott rá, de semmi, semmi... Gorombán megnyomkodta 
füle bimbóját is, ellenőrzésképpen.

Nem fájt.

Zenélt a Klauzál utca!
Én zenéltem belülről, vagy kicsoda, istenem, amikor feltámadtam, nyáron, nincs fél 
éve se, amikor még tehetséges voltam! -  suttogta Tábor a paplan alatt, és most már 
úgyis mindegy, hevesen visszaálmodta magát abba a remegő levegőjű, kopottas szür
keségbe, a családiasán tönkrement pesti sikátorba, amidőn az úttest közepén csám- 
pázva, nagy reményektől feszült figyelemmel bámulta a régi gettóházfalak máhleres 
mozgásait, rengedező átváltozásait, s hallgatta a tengerzúgást hozzá, vidáman nyelte 
a tengersós illatokat, a zenémet, de hát ez mért van? miért éppen a tenger? még nem 
is láttam tengert, de itt van, most is itt van, mint zúgó éj. Körülvesz. Hullámok, zson
gás! Finom boszorkafecsegés lallája!

Felrúgta a ciha alját, s a dunyha fölé kitette egy karját.
Nem fázott, de ezt csak jóval később vette észre... Mert a lassan sűrűsödő, melegedő 

tengeréjben hatalmasan elöntötte újból amaz augusztusi, őrült remény eleven emléke, 
az a vattacukor-édességű, szédült-izzadt pillanat, vélt magára eszmélése a benzinfoltos 
aszfalton, ráadásul mindez érthetetlenül összefonódva mai, kudarcos napja élményei
vel, hogy „azt hittem, végre észhez tértem, belenéztem a pajzs tükrébe, egy-kettő, 
megöltem Medúsát, ő vagyok én, he or she, lenyeltem a sorsom, mint egy feleslegessé 
vált rejtjelkód papirosát, az abbé abba se hiába élt, tudom, ki vagyok, a Fej vagyok, a 
Tanú, egy örök visszatérő, most szabadultam meg If várából, következhet a Monté 
Cristo grófja második kötete, a megtalált kincs, a regényfolyam, Velence, az álmom, a 
Könyvem, a tekervényes kazamatám, s végre Morelléknak is megadhatjuk, amivel tar
tozunk!”, gondolta döbbenten ujjongva a Klauzál utcában, illetve az ágyában négy 
hónappal később, amikor már elrontottam mindent! Érthetetlen. „Megbuktam: csö
rögtek az órák, de én nem értettem! Hajnalban az Órák! Visszamentem hozzá, nem 
is egyszer: Ayrton kiszabadult. Elértem, új ólt kap! Talán nem mérgezik meg. Eb ura 
fakó -  metafizika nincs. Isten nem probléma. Isten nem lehet probléma, ha Isten. 
Csak elárultam egy árva kiskutyát. Kért, nyiszogott, rimánkodott hozzám -  én meg



1510 • Komis Mihály: Napkönyv (IX)

átpasszoltam a Humán Káeftének! Mint egy lomhaszívű idevalósi. Foglár. A gonosz 
hebehurgyaságom! Időhiány, Istenhiány. Széplány-hiány... O se lett az enyém. Senki, 
akit igazán kívántam. Akit akartam, soha. Se Gina, se Cosette. Se a kurvák. Megbuk
tam. Csak a szeretet. Az meglett, a szeretet ereje, a részvét... Hagyjuk is ezt mától! Meg
leszek nélküled. Eddig is megvoltam. Mindegy, mit hazudtam! Mától nem hazudok. 
Nem vagyok áldott, megmentett. Csak szabad.” De még így, „szabad” bukása ellenére 
is, négy hónap elteltével is egynek látta a Klauzál utcát, az ipari kánikulában fuldokló, 
bűnösen elhanyagolt várost önmagával, a bűnös középponttal, és repeső szívvel ámul
dozott az ágyban újra -  min is? a nyári kegyelmen? -, hogy akkor, ott, augusztus elején 
még boldognak vélte magát, igen, azt hitte, istenem, a roggyant farmerjában, édeskés 
svájci metéltszagot párologva magából sietős-misztikusán, ma még írnom is kell! nagy- 
stílű-felülről, a szmogkánikulai légtonnák remegő bizonytalanságából is élesen és kris
tálytisztán látta önmagát, ezt a magabiztosan piti belvárosi majrét, a gyógyíthatatlan 
sebeitől rángva ziháló pesti életet, az arcom; három óra volt, fullasztó meleg, még a 
fülledtkék égre is emlékszem a csúnya fejem felett, láttam, ahogy a fény hömpölyögve 
magába fúl ottan, a Rákóczi úti magasban, és a sötétkéken forró levegőtengerben puf- 
fadozó felhők lassúdan hempergődző, kéjes vonulását, mi ez a tenger örökké?

Megvakarta a térdét.
„Nem szabadultam meg.”
Forgolódott a lepedőn. Elkínzottan dobálta magát, még jobban kitakaródzott, égő 

orcáját az ágyszélre kisodródva a nagypárna csücskére szorította.
„Ha elcsesztem is, puszi a múlt nyárnak...”
„Azért jó volt az a nyár!”

Ordít a Nap az égből!
Azt hogy szeretem! Rögtön első nap, kora délután Balatonújhelyen, mikor már el
foglaltuk családi helyünket a Vadászné vállalati panziójában, és áll a bál, ordítoznak 
a családok, szállnak az elhullajtott bugyik, beutalópapírok, a nyikorgó falépcsőn 
elejtett bőröndök, és még minden nyaraló egyszerre zihál, dobog, kérdezősködik, 
mert mi vagyunk az újak, s egy pillanatra ti is megfiatalodtok, nyakadat legyezgetve 
felcsippented a babarózsás blúzod, kék halásznadrágodban máris hódító vagy, ra- 
gyog a szemed, kartárskáim, szóval és tettel megjöttünk, segítsenek kipakolni ma- 
gácskák, de mi nem is figyelünk rád, ilyenkor már az őrjöngésig fel vagyunk ajzva 
mindketten, egymásnak ütközve rohangászunk a toronyszobaként kiközvetített luk
ban, lihegve megszámoljuk a három sivító sodronyú vaságyat, na ez három! rácsa
punk, akkor pont elég lesz! és már dobáljuk magunkról a viszkető cugehőrt, turká
lunk a csomagokban irtó zabosán, hol a váltófecském, az úszógumim, hova a pitlibe 
tetted a cigarettapaklimat, anyám, és a nyitva felejtett ajtón beóvakodik bájologni 
Vadászné, hogy végre itt teccenek lenni, Tábor úr, csakhogy erre én most nem érek 
rá, angyalka, előbb muszáj bevinni a fiamat a vízbe, kisvártatva megkeresem, isteni 
dolgokat hoztam, biztosítom, maga el fog ájulni, Vadászné, csak addig hagyjon bé
kémet, édes, melegem van! és áhítatos elővigyázattal elkapod a kezem nagy lapát
kezeddel, türelmetlenül, mintha még mindig csak járni tanulnék, kérem a kacsodat, 
köszönj a néniknek, megvizsgáljuk a vizet a gyerekkel, de nagyon kérlek, Pista, ne 
hagyjatok itt, akkor kapkodja magát, grófilő, csipkedje az édeni habtestét, s te ha
marjában a repedt szekrényajtó mögött bújsz bele sokszor varrt, kopottas fürdőru
hádba, és vad, balatoni halszag árad be akicsapott, zöldspalettás ablakon, csorbafülű
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kávéfőzőnk az asztalon feldőlve, én meg hirtelen szédülten szégyellem, hogy mi csak 
véletlenül élve maradt kispolgárok vagyunk, ilyen lecsúszott zsidrákok, nekem még 
gondolni se szabad ilyenre, pedig a háború előtt mi emberek voltunk, de én már 
csak 49-ben születtem, viszont 56 óta most már másodszor jöhetünk le balcsizni, 
mint a nyugatiak a Riviérára, látjátok, a Kádár ezt is engedi, becsüld meg, fiam, a 
lehetőséget, jó, de gyerünk már, gyorsabban, most még mire vártok! és vonszollak 
titeket a fekete lépcsőkön, családilag dübörgőnk le a penészszagú, tarkabarka ho
mályban, és érezlek titeket, mint a zenét, lüktet a halántékod, nagy a potrohod, ősz 
a fejed, kiáll a csípőcsontod, negyvenhárom éves koromban született a fiam, meg 
valahogy lóg rajtad a fecske, de miért, kicsit bolond vagy, félelmetes, de gyáva, szív
beteg, folyton murizol Anyuval, úgy félünk, ilyenkor bezzeg elfelejted, rohansz, 
mint a vihar, a Nővel és a Gyerekkel! úgy imádom a zsidóbarna bőröd, a jó szagod, 
még a fütyim is olyan alakú, de hát minek vetted el, ha utána megcsaltad? te meg a 
másik kezembe kapaszkodva repülsz, mint egy kislány, Pista, ne rohanjatok úgy, 
Försztklassz Lédi, egy zuglói bérelszámolónő, aki a Nemzeti Színház művésznője 
volt, hahaha, és öt nyelven beszél, de nem disszidál, még mindig a munkaszolgálat
ban eltűnt férjét várja, nem engem, Nem Mondhatom El, Hogy Tegnap Merre Jár
tam, imádlak! és egymásra zuhanva, minden fordulóban megcsókoljuk egymást, 
mert ez a Balaton, a mi csalfa nyári sorsunk és programunk, a százszorszent évi sza
badság! és még két hetünk van, gyerekek, tizennégy tetves kis napunk! s a korhadtan 
nyikorgó kisverandáról hahotázva kirobban az izgatottan ölelkező Ficere Család, 
még Üdülő Kartársék mind odabent pakolásznak, hát ezek nem tudják, mi a jó, mi 
meg a felborult székek közt szökdécselve száguldunk a hátsó kapuhoz a kihalt kert
ben, a miénk is lehetne ez a ház, talán miénk is volt, Apa mellényzsebből vette, aztán 
elvették, és most családjával alázatosan visszakéredzkedik üdülni, de nekem nem 
mondják meg, mint a Monté Cristo gröfj bán az Edmond Dantésnak se a lényeget, 
ez is egy sötét ügy, titok, életfogytiglani halálos ítélet... máris itt van a nagy víz! Kis
kapu mögött, a küszöb alatt a magyar tenger! Jaj de szép! Szürkén omló kecskekö- 
röm-szőnyegen siet a lábunkhoz a tó, egy aranybalaton, enyhe-szelíd érzés, a bokán
kat csókolja sok kicsiszőke, locsifecsi hullám. Nyugtató langyosság ez, ilyen csöndes 
hullám fecsegések, és újra megfogjuk egymás kezét. Meg vagyunk szeppenve. Meg
jöttünk! Rekkenő a hőség, közel remeg a túlpart, ezek a hullaszín csopaki hegyek, 
mint az agyonvert ávósok a Tisza Kálmán téren, ott lehet berúgni, csoportosan, a 
pincészetekben. Idény van. Bőrzőiig a víz teteje, folynak az akasztások, csörtetünk 
be a vízbe, megérkeztünk a tisztító habokba, micsoda szürke áldás, a szent család. 
Megúsztuk. Nem öltünk meg senkit, és még minket se öltek meg! Ilyen is van. Gá
zolunk az elérhetetlen mélye felé néha bambán térdre esve, sikoltozva és sziszegve, 
pillanatokra talán rosszkedvűen is -  vagy csak magányosan? -  ebben a monumen
tális természeti lavórban -  lespriccelsz, visszaspriccellek! -  igen, vibrál bennünk 
valami utazási idegesség, még mindig térdig ér. Fussunk! És most kezd újra jó lenni, 
ahogy egy vonalban megiramodunk a borszínű vízben! már négy hónapos korodban 
is idehoztunk, emlékszel? 51-ig minden augusztusban barnára sültél Almádiban, na
gyokat sikongattál, nem féltél, mezítláb futottál a hullámokon, és mindenkivel szóba 
elegyedtél, angyal! Akkor még volt pénzem, Anyád ragyogott, pesti Vénusz a ha
bokban, hessegette magáról a palikat, mint a méhecskéket, híresek voltatok, fiam, 
egy bronzbama puttó a déli part legszebb asszonyával, apád meg, nahát képzelheted,
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jött utánam, mint a kondenzcsík, dühödten, a hülye palikkal, de ha megunta, csak 
partra haj intő tta a pimaszabbját, meg olyan is volt, hogy dühében leütött egy pal- 
csingert, de utána hazatolta talicskán, mit mondjak, nem volt ráírva, hogy a férjem, 
hatalmas kézcsókokkal udvarolt, viszont nyúlkált, most mondd meg, és napról napra 
eszement ajándékokkal jött, ó, gáláns lovagom volt a papa, megállás nélkül félté- 
kenykedett rád, gyorsabban! gyorsabban! Sikongatok, ugrálok, mingyár 10 éves le
szek, még előttem az élet, és ti még tudtok rohanni velem, a hajad kibomlik, vízbe 
esett róla a kendő, utánakapsz, legyintesz, pocsolsz te is, minden irányba, egymás 
szavába vágva dalolunk, teljes gőz, robog a vonatom, ha azon utazom a babám felé, 
nem lesz szolga ez a kis legény! és nyár és ősz és tél jön sok tavaszraaaaaa! és éle
temnek lesz egy csomó haszna! de gyorsabban! gyorsabban! és kirántom a kezem a 
kezetekből, rohanok szembe a reszkető túlpartnak, a hévlila domboknak, jaj ez a ba
latoni kánikula zsarnoki nyugalma, mint az apám infarktusos szívemélye, fulladt- 
vörös bársony, azefn tt gazdag sz cs, de most majd lesz végre két szabad hetünk, lesz 
könnyű séta az illatos sötétben, és zeneszók távolról, de nem nekünk, zongoránál ül 
Szabó Lulu! és az országúton túl a Vörös Csillag Kerthelyiség, pontyhalászlé, lam
pionok meg túrós palacsinta, de hát már előtte is, alkonyatfelé kellemesen szellős 
ruhákban járkálunk karonfogva a cukiba fagyizni, Szépiáktól ide nem messze, Ár
nyas utcán, a lomb alatt egy csintalan nő halad! Sötét szeméből feléd a vágy már 
biztatón kacsint rád! én meg csak nézem -  nézem! mert most titokba két hétig huli- 
gánkodni fogok a szememmel, kinézem az egyetemista szerelmeket a sátrakban, 
ahogy mackóban csókolózva fekszenek a földön a forradalmárok, meg a széplaki bár
ban a nyugati tempót, hú! füstös titkok, forgó földgömb, kivilágítva! csak végre már 
felnőjek! akkor lesz szerelmet szerelemért, kard és kocka, kard és szerelem, de az 
áhítatos számmal csak megközelítem, eleinte csak szimatolom majd, mint a bort, 
fiam, a nő must, forr, zavaros, mint hőségben a Balaton, ilyen erjedt, langy saszla 
vagy hogyhíjják, homoksárga pisa, most már mellig ér, de én imádom a mellet még 
rántott csirkébe is, ilyen nyápic kisfiú létemre, hogy nem szégyellem magam, csak 
mi ez a titok a n™ipücs kürül? Kiselefántosan ráncos pöcsikém lengedez, mint a pa
pájának, rég lehagytam már a szüleim, bekeveredtem a mélyvízbe, én is itt vagyok, élek, 
már élek! Már lehetne úszni is, de nem tudok, csak így rugdalódzva izélni, hogy el 
ne süllyedjek, azért nem ijesztő! Jövőre megtanulok. Picikét még hűvösebb is, mint 
a sekélyben. Illedelmes női balatonvíz. A víznek neme van, a Duna férfi, korhatag 
öregember, ez meg nő, Pokorny, a házmester fia úgy mondaná, a Balaton picsa. Ki
csit kurvás. Élvezni lehet! Bőre van a víznek, lágy hús, nyalogat, benyal a cicája, de 
nekem még nem szabad, bár mi lesz ezután. Este a Vadászné lányával gondolatban 
átmegyek Almádiba, vagy egy hét múlva, ó, ha tudná, tíz évvel idősebb, vőlegénye 
van, de leütöm a kezéről, szerelmet adok szeretetért, bohókás hirdetés a Fülesben, 
TANÁR ÚR KEREM, Suli Juli kérdése: azt hogy kell? Kockás teraszon fogunk egy 
amerikai bugi-vugit járni, izzadtan, mindenki előtt beforgás, utána nagyon megcsi
nálom a gyerekét, az első fiamat, de hogy kell. Égő napfény! És a távolban egy fehér 
vitorlás, amelyen mint csőnadrágos jampec majomszőrös mellem kidomborítom! 
Megfogom a vastag árbocfát! Tele vagyok szerelemmel, mint a pinabubus nőgyó
gyászok. De nekem szívem van! És naponta kikötök Tihanyban, lesülve szerelmet 
vallók a magasított széken ülő, hidrogénezett hajú bámőknek, egynek, de mindig 
másnak, annyi van, jaj nem kell! Kéjnők, kémnők, éjfélkor! Kushadok a bárban 
hosszú méla lesben, ilyen porcelánfehér nadrágban, mint Apa is régen a Pipacsban,
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óriásiköves pecsétgyűrű a gyapjas ujjamon. Ez egy állat, mondja a mixernő. Jucika 
eped. Érdekes Újság. Pusztai P l rajza. Női fodrászatban: Mondja, a Tábor Mityu
tényleg Tihanyba jár nőzni?” Második rajz: Jucika pirinyó lámpaemyőt vesz fel 
szoknya helyett, csak hogy nekem tessék! Kerek fehér popi. Harmadik rajz: Jucika 
lámpaernyő nélkül, a tóparton áll egy szál semmiben, ám hajóm távozik. Sírva in
tegeti utánam a bugyi-zsebkendőjét! Majd ha nagy leszek. Iljin: Hogyan lesz az ember 
őri s? Most éjjel-nappal együtt leszünk mindenesetre, és minden hajnalban a ha
sadra mászhatok, kukorékolunk, felkeltjük Anyát is, átmászok hozzá, csikizem, sza
golom, ébredj fel, ma nincs kulizás! S napfoltos asztalon a hétszilvafás kertben her- 
segő zöldpaprikákat reggelizünk lassan, jó sokat, nagy puha vajaskenyéren, lotykos 
paradicsomokkal, végül a két nagypohár, gőzölgő fekete, a kaffa! de nekem is adtok, 
sőt még kínálgattok, bolondok vagytok, hát elnevelitek ezt a gyereket! Délelőtt ki
fekszünk a napra. Olvasom a Vemét, te megcsókolod a kezemet, amivel lapozok, 
aztán bemegyünk a vízbe, vagy kiváltunk biciklit, lekenjük egymást babaolajjal, és 
utána ebéd! Ebéd után alvás, vagy römizünk! Volt egy tercem, nincs egy szabad per
cem, ez megfőtt, uraim, kettővel kopogok, párdon! párdonnal nem játszunk, hend 
vagyok, művésznő, kegyed fáradjon a kasszához! Naplementénél aztán kásás húsú 
dinnyéket eszünk, ilyen bazinagy görögdinnyéket, nekivetkezve a zizegő nyárfák 
alatt, istenien csámcsogva, de már fáradtan is a rengeteg naptól, és amit te meg
hagysz, majd én kikaparom! Körben lenyúzott, lila holttestek a hegyek, micsinál
junk, ez egy ilyen nyár, magyar ecsettel. Nekem talán jó lesz. Múlt nyáron is teccett. 
Belém esik, főzöm, szombaton már rákpirosan suttogunk a sarokban, tíz évvel idő
sebb, világvevő nyakigláb, nem számos, mert a végén markáns férfitenyeremet ka- 
pargatja, és dzsint kér, torkos kiscica. Hej mambó, leesett a gatya és a melltartó! 
Megjüttünk! De most már visszafordulok, ti hol vagytok, szégyenemben nyakig búj ok 
a sötétbarna vízbe, vaksin pillogok hátrafelé, miket gondolok, komolyan mondom, 
hát ez olyan jó! Olyan jó élni, kicsit buta, de olyan jó! És összetalálkoztunk! Micsoda 
véletlen! Vegyetek fel a hátatokra, de te is! húzzatok! -  ne a nyakamat fogd, drágám, 
megfulladok! -  de mindketten húzzatok! és beszélj is, Papa, röhögtess, mondd, hogy 
Izsó, te tanfelügyelő! vagy mit tudom én, ó torzók torza, bőrző dunnaorzó! nézzétek, 
milyen fényes a bőrünk a víz felett, csillog-villog, jánosbogárka, csak csillogj-villogj, 
mucikák, most lógok a szeren, bár a mellem még szűköcske, de gyerekek, én úgy 
szeretnék felnőtt lenni már! Aztán a kezetekbe kapaszkodva is hintázok sokat, csu
pán a seggem gerezdjével súrolva a naplementétől lángoló vizet, s a behajlított com
botokról elrugaszkodva is ugrok hatalmas hátasokat, hogy szétdurran alattam a víz, 
millió cseppekre! de nem veszekedtek mától ugye, és a hétvégén bemegyünk Szép
lakra csörögni, nagyon fel akarom kérni Anyát, én is, ki nem akarja felkérni Anyá
dat? aztán elölről rádfonódva már csak fáradtan csókolgatom a papakövér hasad, s 
odasimulok a törődött, gyönyörűlágy anyamelledre, mint egy kismajom, hát ilyen
korra én már elfelejtettem Pestet, a belvárosi szegénységünket, a megolvadt aszfal
tot, a rothadt iskolám -  de hirtelen otthagytok. Itthagytok. Magamra hagytok, nem 
is tudom, hogyan, csak arra ocsúdok, hogy már ballagtok kifelé, messze-messze! fé
nyes-sötét embersziluettek! ott! a délutáni fényektől bevérzett parti füzes felé, ahol 
az egyetemisták vonzó sátrai is állnak, meg a hinták, és a nép zajong. Elveszve fröcs
kölök még magam körül kicsit, egyes-egyedül, tévetegen, mint aki bár boldog, de 
talán még akar valamit, de nem tudja, mit, lihegve nézem a ködösen hullámzó túl
partot, a mennyet, kopárkék égen forró libazsíros felhők, alatta a kékzöldre vert he
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gyek, ezek a hintónjáró-lakodalmas szőlők, fullatag hullacsendben a trityegő tücs
kök, komor ragyogás! Tihany felé már épül az aranyhíd... Behunyom a szemem, 
nem is tudom, minek. Mert valami csiklandozza a békaszemem héját! Tessék, pró
bálgass, csak feszegesd a pillám, simogass, ingerkedj, hék m b rod a hét fog st? 
Hetvenhetet, mester! A múlt nyáron is ez volt! O kezdte, babirkáit, benyúlt, súgva 
kérdezgetett, rám lehelte a fényt, ontotta-ontotta! Hogy úgyse bírom ki. Már mért 
ne? Felemelem dülledt szemeim az égre! A Nap, a Nap! Jelentéktelen felhőcafatok 
köztöklömnyi gonosz Fej bömböl, oázik! körgallérja van, izzó! lángol! lángot okádik, 
láttam! most is látom! lüktet! borzalmas! rekedten iázik a langyosfekete víztányér 
felett! Érthetetlen fény! Mint az apám dührohamai! Belém hatol, égek! Elviselhe
tetlen! Mint egy jajgató letartóztatott. Határsértő leszek, az akarok lenni! P r lépés 
a hat r!Holnap. Tegnap. gytúrtént. jfélkor! Már reszket a pillantásom, de kitartok, 
habár a ragyogástól sírva, de ujjongok! Tovább, még! még! tojok a túlerődre, hékám, 
én vagyok az igazi Oroszlán! áááááhh! enyém a világ, gyöngyvirágtól lombhullásig 
Én és a Sugarak, mer mostan mi jövünk, mint egy élet, táncolva, mint a Bóni a Lá
nyokkal az Operettszínházban, hogy bűnösök vagyunk mi, de éccakázgatunk mi, vi
haros jókedvvel, bőséggel, halálszerelmesen és gazdagon, érted, és Nobel-díjas le
szek, kopogd le a fán! ez lesz a legszebb huligán életem, a millió szerelmem, mint 
az édesapámnak a Vénuszanyám, nem is ám egy kis ziháló balatoni csillag! mert 
majd én igazságot szolgáltatok nekik A trapézon! a jövő héten ezt már itt is vetítik, 
világos? —

A Nap meg csak ordít! Torkaszakadtából!
Nekem!
Vagy kinek?
Kajabál vidáman, rettenetesen. Nagyon erős!
Mi van?... Mit?... Nem hallom!
Megvakultam!
Végem!
ViU mlik!
S szememet dörgölve villámgyorsan a tóba süllyedek, hogy sistereg, futva-vakogva 

gázolok kifelé, kis gimyó, már térdben behajlított lábakkal hátrálva, mint a rák, de 
szemben Vele végig, pislákoló szemmel, igenis, habár zokogva is, habár csak örö
mömben, hogy a kurvaistenit! Megnéztük egymást. Láttam! O is látott engem! Lát
talak. Első nap! Megint belenéztem! Ez gilt, most már megbeszéltük! Férfiak közt 
történt, ami történt. Jöhet a nyaralás! —

Habár midőn nemsokára, már a bokavízben botladozva, remegve s jajongva pró
bálom a csípősmeleg könnyekkel eláradt szememet felnyitni -  de úgy fáj! - ,  hogy a 
kósza kövek közt valahogy kibotorkálhassak: egyszercsak feketéig vörösödik min
den!

Bebamul a világ! Ellepte a rozsda... Sötét van!
Borzongok.
A hajam tövéig beleborzongok ebbe az egészbe! Nincs semmi! —
Aztán mégis kialakul, lassan. De mi? —  Kínos hangossággal a közönséges világ! 

Halszag, saras víz, sikongó gyerekek, elhalt hínárok a bokámra fonódva... —
Hol vagytok?

(Folytatása következik.)


