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Csütörtök hajnalban az angyalok harsonái
(karanténnapló)

D-d-d... hold! D-d-d-dagadazé-gen. D-didisedik! Derűsen. Hihi. Fe-
lelősségem teljes tudatában ezennel kijelentem, az emberiség leges-leg-
nagyobb találmánya a leves! Ja, elég régi, tudom... És mégis. Most épp 
kimehetek-e? Vagy bent muszáj maradnom? Dupla karantén, a második 
hét eleje: az Isten által ránk bocsátott vírus tetejébe a csípőm is kimar-
jult; ódalba baszott egy angyal, akár az ősatyát. D-de akkor most kint 
vagy bent? Hát, akkor már inkább bent! Megyek majd ki. Öregnek, beteg 
gyereknek, rabnak, szerzetesnek levest adnak. Az öregbeteg, rabgyermek, 
szerzetesköltő is a levest kívánja folyamatosan: marhalapockából, öreg 
lencséből vagy céklahéjból, csak adjatok neki levest! Adjatok!! Az első-
szülöttségemet, a lelkemet odaadom egy tányér langyos levesért. (Április 
20., hamvazó hétfő)

Vesztegzár a Nagy Borzlyukban. Babilon, Babilon, odakint rekedsz! 
Csiholok egy szikrát a maradék agyfaggyúmhoz. Csak egy pillanat. Jövök 
ebben a minutumban. A józanság ijesztő pillanatai. Fürtökben idecsün-
gő univerzumok pánikszobái. Nézem a mennyezetet, fürkészve a riasztó 
semmit. Rablódarázs vagyok, kiszürcsölöm mind a nektárját! Mézet oká-
dok a sápadt Nap arcába – belepirul; de azután nyugatra elnyargal nyu-
godtan, mégis. Paripája farának tükrén máris részeg csillagok rumbáznak. 
(Április 21., ködkedd)

Szaracén szarholdakat szüretel végig szorgalmasan Szergej a Szputnyik 
széles mellű szérűjén. Csiholtam. Ópiumfaggyú illata markolja jótéko-
nyan keblére a borzlyuk odvas fingszagának füstpászmáit. Botom balra 
görbül: ma éjjel még nem hal meg a fügefám felénél fészkelő füttykuvik. 
Busa fejemet a csillagködökbe szuszakolom, homlokom jobbján ellen-
fényként nyílik a Fekete Lyuk, idvezítő irányjelzőnk a jószagú öntudat-
lanságba. És felnyitom szemem és lehunyom szemem – negyedik Nap. 
(Április 22., dobszerda)

Elhiszed-é, hogy az olyannyira áhított péntek este igazából soha nem 
érkezik el? Ezért szerelmes olyankor az orvosságos ember, meg persze 
Urunk is ugyanezen a napon feszíttetett meg. Csütörtökön már csutakol-
ják az egyenes szárnyú égi angyalok fénye vesztett harsonáikat – no meg 
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persze türelmetlenül húzogatják csillámló csutoráikat percenként. ...ám 
igazából egy örökös hétfő reggel és csütörtök este közötti kimerevített 
pillanatban egzisztálunk egyfolytában, ami persze megegyezik az utolsó 
vacsora azon momentumával, amikor is a kenyér már megtöretett, ám 
még bele nem haraptatott. Az apostolnak éheznie muszáj. Mindannyian 
apostolok vagyunk. (Április 23., szerelem csütörtök)


