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Tán megfontoltan tűnni el

Makovecz Imre emlékének – A Campuson

Csikorog a márvány. Ami mű. Ami tehát nincs, vagy csak a
 legritkább erekben…, „Méteres Kékeresben”: a dolgok szellemi
 szerkezetét DNS-álmodó férfitestrészben, itt. Csikorog a márvány,
 léptek alatt. Felül-kerekedő téreloszlások borító járlapjain, mik
mindent lefednek erre (el-), magukat is; felsokszorozódva. Rázza ki
őket, valami manna óriás kukoricapelyheiként, egy Égi „Rossz-Zsák”.

Tán megfontolt, ha tűnni el innen, s elég okos, ha tűnni fel… Ezek 
 nem titkos szeánszok éppen, az ilyenféle járkálások erre-arra. 
 Bolyongások, akár bolygó tüzeké, melyek lidércesen nyelvelnek
 lángjaikban, azt hiszem, a Lélekkel. Ki a Mennyország kapujában
olyat szól Emmerichnek, mint ő nekem a Magyar Művészeti A.
„ún.” Aura Körének bejáratánál téblábolónak: „Menj be, bazmeg!”

Semmi szándék rá (semmi jel), hogy ezzel ellenkező Intenció 
 súlya nehezedne e blaszfémikus beszédre. Hisz az Aquinoi is
 szellentett néha! Lepipált, elővételezve, IKEA-t a híres
 asztalkivágata. A pocinak. – Vannak földi szükségletek, míg a Föld
tolódik az ember segge alá. Lábcsápjai míg szaladoznak; fura pók
mindünk. De kevés uralja úgy a négy egybemozgó dimenziórelét…

Most egy kilazult közülük. Meglódult, végtelenedett. Az Idő
 volna ez, ha értitek. Az Örökkévalóság „semmije”. Áll a többi!
 Agyfényi Csávó, ki hátrahagyja a Művet s közben csak nagynéha
 nyitja összeszorított fogzását: oszlopait. Rengessen sóhaj oszlopokat!
(Tőle magától mind a pilisi erdészház, a dunapataji, makkoshotykai
kápolnák fénygerendáiból is rótt Posztmodern Középkor-Disneylanden.)

S eső merül fel, ím! Az elmos, Imrém, nyomtalanul akár, ha meg is. 
Nem locspocsló patak, nem zirrenő sugárlat – kicsi tűhegyek
 miriádja napokon át. Aprómunka: házsziluettjeidre csipkehímezett
 szemfedő. Konokság, amivel eltüntet; éppenséggel függönynek is
hívható volna. Hanem, ajtó mögé húzódsz bár, szintén behatol; követ
a hír: „Platóni árnyékvár? Nem! Csupán épület!” Szárnyult tükörkép.
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Csak épp miről is és: minek?! – Nincs realizmus, nem „ábrázol” EZ.
 Tanítni fogsz hát! Az mi szép!... Csúnya csak a vége; vizsgázóid elől
 menekülsz is, látom. Behúzott ablaktábláid mögött szinyelsz,
 dékánok-álma-pázsitfoltokon vágsz át; a filagóriák miként 
allegóriák (valamiké, mégis): Fűr E. Lise?! – nem lesznek habár
nőügyeid hivatalossá. Óriás Szolidaritás e téren a docensek között.

De el-elérnek a vizsgázók. Angyalfecskéd kultikusan s áhítattal
 meg-megérintik – frakkszárnyak és perverz-komplex alsógatya
 kombója. Ebben járkálsz, áttetsző vizessé válva, ezredfordulós
 pára-pudlikutya, valamiként Sch. Majna-Frankfurt beli sétáihoz
segédvonal; tőkepénzes, nem házasul, hedóni rohadék, rokonaival
vív mindétig – ez ismerős lehet –; ám kristályterméke: A Filozófia.

Ami neked is bestokizva bőven, épületekbe fagyasztva-rogyasztva.
 Melyekben, ím, elérnek lassanként vizsgázóid! Mintha úszva-
 repülve, a levegőben elnyúlva; virágénekek „virágai”: lányok.
 Az angyalfecskét lerángatják rólad (forrósul a zápor), karmolnak,
sikoltják: „Tanár úr, mindent olvastam magától. Hastáncom CD-
pörgés, inskripcióm legyen: ön!” (Hipogrammaként irizál szivárványlás.)

„Pillantása a köldökékszer rajtam, óh, drága! Kell. A nap úgysem
 mostanában süt ki a campusra, befejeződni képtelen a heteseső.
 Tervezzen hát – velem; s nem baj, ha méregdrága márka az Apple,
 az legyen gépe! Mellegyümölcsömből csupán harapásnyi hiányzik…” – 
Mintha hurik hangja már, a csikorgásban, járkálásban. Mintha nyomna
másik cultura, Imrém. Európa bikahátadon ülve is lerogyó városdélibáb. 


