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Tandori Dezső

EZÉKIEL LORDJA

Uram, úgy mész el tőlem az utolsó 200 yardon, 
mint a meszes, állva hagysz, Ezékiel Lordja, ló, 
mint két kupac zselátó lószart száradni a turfon, 
a mocsoktalajon, legjobb esetben végtelen-jelet 
rajzolok, két ovális, szétporlok, ahogy az istállók 
környékén járva egy nagy nyári nap ezt a magam 
szemével láttam.

És hogy egyáltalán ki volnék és mi 
volnék én, arra is van jó. Ne mondjuk azt külön, hogy 
korszakok. Mondjuk, egy -  épp -  zsarnoki korszak 
van, 50-es évek, ne mondjunk számokat, az iskolában 
megkérdik az elemi tanulótól, miért hord jampec csíkos 
zöld-sárga-kék zoknit. Ne mondjunk kulőr lokál dolgokat, 
mégis: „Miért árulják az Úttörő Áruházban?” Engem, 
ezt mondhatom magamról, miért árulnak az Úttörő 
Áruházban? A kifogásolást ott kezdje bárki, igaz, 
érdemeim méltatásáról is lemondok; megfelelő örökmegélhetés 
-  vagy hamar bekövetkező halál -  esetében boldogan 
és készen mondanék le. Volna helyette mit tennem.

Hogy van az, hogy „tedd vele ezt meg azt, és a hapsi 
azt is megmondja, ha netán női alsót hord, hogy azt”?
Ja, Reservoir Dogs, Tarantino, valami nemzetközi műveltségi 
is bejön végre. Mármost. Ezt a profi bűnöző a vélt jó 
havernak mondja, aki halálos sebesült. És aki beépített zsaru, 
állítólag az akció végpusztulásának oka. Ugyan! Minden 
ott hordja végpusztulását, vannak lassabb dolgok, 
adnak időt az átszokáshoz, például ha szép lassan 
mindenkid meghal, és nem éri meg senkivel társaskodni, 
semmi olyat nem hallhatsz, amiért bárkinek akár 
az ujját is érdemes lett volna kifacsarni, nem hogy levágni, 
ahogy az iménti úr mondja.

De Isten, Ezékiel Lordja,
most nem a lónév, hanem a Real Cowboy Úr, azt mondja erre: 
„Öcsi, ezekben a kérdésekben majd én döntök, utajid szerint 
ítéllek meg, semmiben nem irgalmazok neked, és megtisztulni 
csak akkor fogsz, ha elpusztítalak”, utajidért, lásd.
Uram, tartozom neked, bocsánat, Neked egy-két úttal, 
nem az ördögnek hát, Neked, ezzel életem célját máris 
megadod, járatsz -  utakon -, hogy lesújthass rám, úgyse 
húzom ki a dzsókert; bohócok pörölyöm alá, zenged.
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hogy én mondom: elmondaná a bohóc, mit hord alul, ha lóban 
az első négy futamot elvesztené, csak úgy egy kis mocskos 
téli műhomokpályás napon, holott olyan egyszerűnek 
indult. Mit kéne tennie, most én mondjam meg neki, 
hogy visszajusson a kiinduló pénzéhez? Mit indult ki!
És miből. De hagyjuk, válaszom: ha én azt tudnám. Eleve, 
amiről velem lehet beszélgetni, vagy bárkivel, csacskaság, 
silány dolog, még a legjobb, ha az ember mások beszélgetését 
hallja, fél füllel, legalább nem tudja, miről van szó, van 
remény -  önáltatással -, de ha magunk nyomjuk, semmi.
Szupi, könnyű lovasság. Jogos kérdés: „Van még, ma, hogy 
némelyek reggeliznek, egy munkát?” Kurt Cobain hét-az-év-zoknija! 
(Addig hordta; özvegye mondja a Time Outban; minden összejön.) 
Ráadásul ha még ilyenkor vitatkozni kezdenek -  ha 
ilyenkor kezdenek vitatkozni! -, tiszta kész. Öcsi, 
mondom én, az Úrtól ellesett beszéddel, ha már valamiről 
veled a részemről szó van, az olyan alacsony hülye 
rágóléc, hogy vagy szaladj át alatta, vagy vedd, de ne 
te remegj helyette, oké?

Na, ezt mondja még az Úr: „Öcsi, 
ne hidd, hogy a Charles Bronson vagy, aki bemegy a 
kocsmába, a vegyesboltba, és a készletben válogat.
Nincs, hogy én neked hagyjak békét, mert elég volt,
küldöm neked a madarakat, tessék, majd ha sorra
eltemeted őket, mit bánom én, húsz év múlva az utsót,
akkor látod, elég volt-e valamiből, akarsz-e egyedül
lenni, és akkor is csak mondd; mondd csak...” Az idő,
mondom, azért nagyon unalmas dolog, mert -  a pontoshoz -
az óráknak állítólag ugyanazt kéne mutatniok, különben
állítólag rosszul járnak. Hahaha, és hogy mi magunk
mikor járunk rosszul? Akárhány óra van nálad, rosszul
jársz, egész Charles Bronson-mondás. Vagy: én veled már
eleve csak rosszul járhatok, akárhány az óra. Netán: hála,
hogy ily nagy közelségbe kerültünk egymáshoz, mégis
üvegházi környezetben ismerkedhettünk meg (egymás által!), chandleri,
egy jó csomó emberi mocsokkal, folyton kettőnk fejére
szakadt a mennyezet, befoltozgattuk, na, huszonnyolc év után
kezdhetnénk végre, hogy mi ketten vagyunk, szemközt a világgal,
mafioso és mafiosa; ha még volna világ, meg ha menne. Semmi remény.
2 mondás: „Tekints embernek.” -  „Oké. És embert nem akarok látni.”


