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Szüleim korán belátták, 
hogy tehetséges gyermekkel van dolguk: 
ha kellett, verset írtam, 
ha kellett, olajfestményt festettem, 
s gondolták, ki tudja, 
még milyen művészi tehetség rejtőzik bennem, 
egyszer anyám apámhoz fordult, 
és azt mondta: ennek a gyermeknek 
hangszert kellene vásárolni, 
hátha zenész is lesz majd belőle! 
Pedig nem volt jó hangom, 
a kötelező gyermekkórusban örökké 
félre áriáztam, 
s mégis anyám egyszer megfogta a kezem 
és elmentünk hangszert vásárolni 
abba a híres szupermarketbe, 
a mi városunkban, az univerzál áruházba, 
fel a harmadik emeletre, a hangszeres részlegre, 
s álltunk kíváncsian a pultnál, 
a kiszolgálónő kedvesen, 
üzleti érzékkel mosolygott reánk, 
s anyám mondta neki, 
hogy ennek a gyermeknek van tehetsége, 
s kellene neki egy zeneszerszám. 
Nézegettük a szóló- és a basszusgitárt, 
mondta anyám, 
nem neked való ez fiam, 
nem bolondozunk aztán a házban össze-vissza; 
csodáltam a bendzsót 
és eszembe jutottak a mexikói filmekben 
a texasi bárok zenészei, 
a pergő, piros rokolyás, 
nagy mellű táncos lányok, 
nézegettem a cimbalmot, 
de arra gondoltam, 
csak a cigánymuzsikusok játszanak ezen, 
a cintányérra rá se mertem nézni, 
mert tudtam, hogy éppen csak ez hiányzik 
otthonról s a trombita, 
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ámuldoztam a xilofonon s a tárogatón, 
hosszasan szemléltem a vadászkürtöt s a harsonát, 
bámultam az első igazi hárfát, 
amit életemben legelőször tankönyvben, 
az ókor történelmében láttam, 
s megérintettem a fuvolát; 
és a szaxofon felcsillantotta Louis Armstrong 
izzadt arcát Las Vegas 
egyik szabadtéri színpadán; 
kibontattam az olcsó szájharmonikát, 
és elképzeltem, hogy katonaként a kaszárnyában, 
szomorúságomban belefújok, 
de anyám biztatni kezdett, 
hogy apám egyik rokona 
milyen szépen tud játszani a tangóharmonikán; 
csodáltam a gordonkát, 
bámultam a fényes diófafurníros csellót 
s a vékony furulyát, 
átöleltem a szép, hatalmas, fényes nagybőgőt, 
de azt mondta anyám, 
hogy amilyen sovány, vézna gyermek vagyok, 
még feldőlnék vele, s amúgy is, hol tartanánk. 
A kiszolgálónő ekkor elővette 
a háromnegyedes hegedűt 
és melegen ajánlotta nekem, 
s én máris csokornyakkendőben láttam magam 
a szimfonikus zenekarban muzsikálni. 
Öröm toporzékolt lelkemben hazafelé, 
miközben vittem a hegedűt 
zöld színű tokjában az utcán 
és büszke voltam 
ígéretes zenei pályámra, tehetségemre; 
otthon a hegedű köré gyűltünk, 
öcsémmel együtt próbálgattam, 
állam alá helyeztem 
és végighúztam húrjain a vonót, 
de a hegedű nem akart megszólalni, 
mert a kiszolgálónő a szupermarketből 
nem adott hozzá fenyőgyantát. 
A szekrény tetejére került a hegedű, 
s amikor megint elővettem 
s begyantáztam a vonóját, 
meg is szólalt, de tudtam, 
nagyon messze állnak ezek a hangok 
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a teadélutánokon fellépő 
gyermekművészek muzsikájától. 
Türelmetlenségemben eltettem a hegedűt. 
Becsúsztattam tokostól az ágy alá, 
s csak néha-néha vettem elő, 
ha nem volt senki sem otthon, 
s utoljára azon a napon, 
amikor öcsémmel összeverekedtünk, 
s ő véletlenül ráesett az ágyon felejtett hegedűre. 
Hamar túl is adtam rajta, megvette a szomszéd fiú, 
egy akváriumi vibrátor volt a cseretárgy. 
Többé nem szólalt meg nálunk a hegedű, 
igaz, anyám el is felejtette, 
hogy még az is létezik, 
én a hegedű helyett 
az akváriummal foglalkoztam, 
s amikor esténként a neonfényben nézegettem 
a zöldes, üvegbe zárt parányi tengert, 
mintha egy tehetséges gyermek 
muzsikált volna: 
a trópusi vízinövények között 
színes halak énekeltek… 
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