
Faludy Ádám

Nobelung ének
– az idegenkedésed felvillanyoz –

Elég sokáig eltartott, amíg fiatal lettem, de akkor az egyik napon azon 
kaptam magamat, hogy ott ülök Székesfehérváron egy padon valahol a 
Romkert környékén, vagy a Varkocs-szobornál. Azaz nem, egyik sem 
megfelelő helymeghatározás, csak majdnem. Az Alba Regia előtt ülök, 
arccal a Romkert felé. Ez pedig már nem a képzelet játéka, nem emlék-
termék, ez a valóság. Délután három óra múlt, a padhelyzet bizonyta-
lansága talán érthető, ezerkilencszázhatvanöt az aktuális évszám, tehát 
magyarázkodni semmiképp nem szükséges. 

„Mintha csak tegnap történt volna, bájos, anyaszült kishúgom arany-
hörcsögöket, aranymálinkókat, aranyhalakat, kígyóuborkát, meg padli zsánt 
nevelt egy – idézem – baljós üvegházban, s közben könyörtelenül kacagott. 
Egy nagy hallban üldögéltem naphosszat, teáztam, s illatos csészéket kever-
gettem, miközben – idézem – a nácik győzelmet győzelemre hal moztak. Idé-
zet vége. És nem tették ezt máshogyan a szövetségesek sem.”

Sorsunk kiszögellési pontjai makacsul őrzik helyüket világegyetemünk-
ben, aki meg elfelejti, hogy hol van a kulcs a lábtörlője alatt, az a padon 
aluszik. A kulcs Frank. Még akkor is, ha nem tudjuk, hogy az agglegény 
maga rágja csokoládéját és Terry Shut baltát fényesít a svédasztallal átel-
lenben a függönynél.

Kezemben dédelgetem a Délutáni Randevút ott a padon, aznap épp a 
Billboard százas listáját cserkészi be Cseke úr a hátulsó pár előre fuss ana-
lógiáját követve. Nagyjából a tízedik helyezett daltól és előadótól közelít 
az első irányába. Az idő keretei igazítják cselekedeteit. A Billboard egy 
amerikai zenei szaklap az ottani aktuális slágerlistával, amibe itt, ebben 
a más világban belehallgathatsz. A szaklap olvashatatlan, csak képzelődni 
lehet róla, hiszen a Kádár-medencében a képzeletfejlesztő tréningek ide-
je van. – Az a hely és az élet ott, az a lap ilyen lehet, meg olyan is, meg tán 
amolyan – képzelgeted. – Valami motolla jár és verset gombolyít, Ariadné 
mindent vonalat megszakít, egy vámos van itt – és a vízfolyást fújja a szél. 
Szeretek slágerlistát hallgatni. A lapjárástól függetlenül.

Egy Orionton táskarádiót dédelgetek a kezemben, rövidhullámai 
rapszodikusan lengedeznek elő a hangszóróból, bárki rám néz, jól lát-
hatja, hogy én nem itt élek, én turista vagyok, az elégedettség az arcomra 
írva, az arcom egy készülő falfirka. Egy komplett tűzfal-firka. Hogy ne 
lennék elégedett magammal? Tizenöt éve dolgozom ezen az arcon! 
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Falevél blendenyílás napsugárral, nem is olyan idegen ez a város, négy 
év alatt két vállra fektetem, aztán diadallal visszatérek abba a másikba, 
ahol nem voltam szívesen, és lakhelyem talán lesz, de otthonom sosem. 
Miért is igyekszem akkor és hova? Valami különös kegy folytán nem látok 
a jövőbe, így aztán van miért hálásnak lennem. Mik is járnak az eszem-
ben!  A hírnév kopogtat! A saját biciklimet lopkodom és a saját pecsenyé-
met sütögetem. Lesz belőlem jó pár gyerek és mindenkinek megbocsátok. 
Amikor kedvem tartja, kidobhatok egy csomó pénzt az ablakon. Aki nem 
a születésén, az a halálán dolgozik. Jaj, de akkor sokkal vénebb voltam, fiatal 
most vagyok. Ilyesmiket dúdolgathatok.

És akkor ott a padon megszólal a Like Rolling Stone, valahonnan az 
égből, nagyon messziről és nagyon közelről egyszerre. Látod?  Az idő bo-
rostyánjába szilárdult részletek egy képrészletből. Nem tévedés, tényleg 
láthatod, úgy ahogyan ott és akkor. Meg nem mozdul ez a látható hang, 
fogd és vidd, a tiéd. Ezt megörökölted, ezt a hamuba sült követ. Nem 
bánom, töltsük együtt el az időt, ha már így alakult. Gyere, és ne kövess 
senkit. Talán képzelődöm, talán képzelődsz, hallható kép ez, látható hang 
és egy kevéske minden. Hát nem egy dal, annyi szent. Mostanra összeállt 
odakint és idebent, megérdemlünk bármit érte. Tengernyi kortársam közül 
miért éppen én jártam át a világot? Nos, ennek az a titka, hogy én játék köz-
ben enyhén előrebiccentem a fejem. Dylan mínusz Dylan egyenlő Dylan. 
Légy észnél és mindig legyen nálad villanykörte. Egy olyan költőre, aki betör 
a slágerlistára, lehetetlen nem odafigyelni. („Szeretném azt mondani, hogy 
költő vagyok, költőként gondolok magamra, de egyszerűen nem tudok a sok 
bunkó miatt, akiket költőnek neveznek.”) Ne kövess senkit. Ezek olyan ter-
mek, ez a vidék olyan vidék. A rendezett sorok rendezetlenek. A kulcs 
Frank. 

Az együtt élt idő és a vétlen véletlenek ötvözete. Ismételhetetlen elegy. 
Egy játékteremben térek magamhoz. Akkor egy nagydarab mexikói nő elcibál 
az asztal mellől, és magával visz Philadelphiába. Egyedül hagy a házában, 
a ház leég, én meg elnyerek egy díjat, de a játék miatt van így. Szerettem a 
Triumph 500-ast, de majdnem nyakamat szegtem miattam vele. 

Úgy jellemezném magamat, hogy jóval harmincon innen vagyok. És az a 
dolgom, hogy innen is legyek, amíg csak bírom. 

Mintha csak tegnap történt volna, hogy anyaszült kishúgom egy baljós 
üvegházban könyörtelenül kacagott!

Ezt hallod a borostyánban, látod hangjában a padot, faleveleket, nap-
fényt. A többi csak jelen, volt és jövő. Magabiztosan kihúzott lap. Pad-
helyzet. Néha előfordul, hogy megérdemelted.


