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Örök nyár 

A kávézóban minden férfi és nő Đokovićot bámulja. A nagy képernyő 
láthatóvá teszi a verseny részleteit. A gyöngyöző izzadságot a teniszezők 
homlokán. Versenyszellem és öntudat. Mérkőzőkről és szurkolókról egy-
aránt elképzelhetetlen az öntudatlanság. Ebben a pillanatban. Ezen a pil-
lanaton múlik, hogy ez a tökéletes üresség és béke meddig nő bennem. 
Ritka pillanat. Egy fáradt városban. Alig várom, hogy elhagyjam, hogy a 
hangulata ne üljön tovább a mellkasomon. Erőtlen, sokat megélt keselyű-
ként. A múltamat, amely összeköt vele, nem hagyhatom itt. Minden al-
kalommal cipelem magammal a faluba, más, szeretett városokba, a föld- 
utakon. Örökre megválni tőle megkönnyebbülés volna. És hiányérzet. 
Rossz emlékű időtlen teher. Nem csak részemmé, véremmé vált. Egyszer 
majd asztalhoz ültetem az életérzést. Lehet, hogy éppen ennek a kávézó-
nak az asztalához. És kivallatom. A kőből épült, de vajszínű-szívű épü-
letek magányát. Kevés is elég volna a lerombolásukhoz. Nincs bennük 
tartás. Szépek. Szépelgők. Az itteni kispolgárok nem győznek eleget sírni 
a hely áldozatai és szellemei miatt. Ez lehet az oka, hogy nem hiszik el 
magukról, hogy képesek többre is. Megtartani és építeni. Nem mindegy, 
mire megy el az energia. Ezért megyek innen haza. Lerakom a terhet és 
nem gondolok majd rá a következő találkozásig. A találkozásig, az ér-
zéssel: elszakadás. Újra és újra visszatérni, hogy egyszer végleg elhagy-
ható legyen, aminek sohasem váltál igazán részévé. És nem rajtad múlt. 
A megismeréshez idő kell. A megérzésekhez pillanatok is elegendőek. A 
megismeréshez vezető megérzéshez, azzal kapcsolatban, hogy mi éri meg. 
Leizzadni a városért, mint győzeleméért Đoković a tévében és a valóság-
ban. Így válni méltóvá az örök nyárra egy mindenkori jelenben.

...
A pad üres, a lelkem teli. Ezen a helyen az emberek harcolnak a szi-

geteikért, amelyeken egy nyelvet (besz)élnek. Fő a vasárnapi sárgaleves, 
és egy asztalhoz ül az emberi(es)ség. Kár megszólalni ott, ahol a tettek 
beszélnek. Kutyameleg van. Betakarítják a termést, és hűtik magukat va-
lamelyik tengerparton. Előbb csak gondolatban, aztán a valóságban is. 
Kerek világ. Sok a szoknya. A fellépés után levetik, de lényükből soha 
nem vetkőznek ki. Az árvalányhaj pedig messzire száll az időben, hogy 
visszacsinálja, ami elcseszett. Képes rá, mert elhiszi magáról, hogy az. El-
hiszik egymásról, hogy képesek. A jövő(nk)ben megnő a tér. Terjeszkedik 
a jövő. ,,Kiskendő négy sarka simára van vasalva” A rend jó (!) szokás. Ha 
rendetlenség felől közelítjük meg. Itt a pont és nálunk a szerva. 


