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Hadnagy József 

Három önarckép
(Aba-Novák Vilmos Pipás önarckép című festménye előtt)

1. Térképes önarckép

„Vagyok, mint minden ember: fenség” 
Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének

Magamat most királyi színben látom, 
hiszen fenség volnék: szürke palástom 
ezüstben ég, de koronám az alkony, 
zöld, sárga, lila, mint ősszel a Bakony, 
és királyságom is színpompás térkép: 
más szín jelöli minden egyes részét, 
széles színskála, mert tulajdonképpen 
sok királyság, vagyunk vagy hárman-négyen, 
sőt, többen (attól függ, milyen a tükör), 
megannyi jelenszín történetünkön...

Sokféle trón fészkelte magát belém, 
és átfestették királyságom felét.
Az egyik — nevét inkább elhallgatom — 
nagylány arcú makrancos nagyhatalom; 
a trónja rózsaszín, kecsegtet, ámít 
(veszettül jól csinálja, szinte rábír): 
ha neki adom maradék magamat, 
semmi más dolgom nem lesz a Nap alatt, 
mint élni, éldegélni, amíg vagyok, 
szürke kalap többet ér, mint a kar(d)om...

A másik csak ül, lógatja a lábát, 
néha fölkel, egy kicsit tesz-vesz, báván 
jön-megy, olvas: ezt-azt, hosszan nézeget 
maga elé, keresi a réseket 
a határon, amit messzi-kék jelöl, 
s drótkerítés is van, mindenekelőtt 
délután, mikor különösen csábít 
egy kis alvás, ajtó, ablak is ásít.
Trónja szobámban, tigriscsíkos fotel, 
szőnyeg szűk terén zöldcsillagos hotel.

Megint másik senkinek sem rokona; 
ereje honnan, mikor indult s hova —
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merre halad, nem tudja senki — árnyék; 
trónja a falon, suhan, setteng, jár-kél, 
figyeli lefekvésem, felkelésem 
reggel, ujján számolja, mennyi évem 
maradt, nem zaklat, vár, majd úgyis megyek, 
ha ütött az órám, s dőlnek a hegyek 
itt s ott közt; addig is sok pillanatot 
kell fizetnem neki: mint tűz- s füstadót...

Királyságom fele azért megmaradt — 
ez nem vigasz, mert nem egészen szabad; 
távol, közel száz más színű hatalom, 
kicsi s nagy koronák, egy egész halom 
tarkabarka király, trónjuk az érdek, 
kikkel szemben játék-kardok az érvek, 
csapkodnak, zsarolnak jövővel, múlttal, 
még identitásomról is hazudnak.
Eltűröm, sokat eltűrt már a fajtám: 
viszik a Napot — levelet a hangyák.

2. Agyagos önarckép

Isten formázza meg az arcot: 
a homlokot, a két szemöldök hídja 
alá a tekintet messze futó folyóját; 
a hegyként kimagasló orrot, 
vízválasztónak az öröm és bánat 
ráncai közé; a szájat, mint élő 
vulkánt a fortyogó lélek fölé, 
időnként lángba borítani a világot,

és a maradék agyakból az állat — 
mindezt a földgolyó 
hasonlatosságára, azután 
ecsetet helyez az ember kezébe, 
pakolja rá mindenki saját 
maga a színeket, az ég 
és a szivárvány hasonlatosságára.

3. Füstös önarckép

Arcom füst takarja, 
mint felhő a Mont Blanc-ot, 
sokat kell várnia annak, 
ki látni akarja fölöttem a Napot.

Mindenféle dohánnyal
tölti pipámat az élet;
érdes, sziklás ormokon
száll, szálldos, örvénylik a füst —

jövő-menő árnyékok 
özönlik el homlokom...

Ha magam készíteném a dohányt, 
hej, micsoda illata volna. 
s micsoda fénye. minta 
Nap a hajnali hárson, 
úgy ragyogna....


