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Tatár Sándor

Go by bus!

 Többé nem kell aggódnom
 a szavakért. Levették rólam ezt is, ugyan
 ki vette volna le, mégis a szokásos
 trükk: többes szám, harmadik személy.
 Pedig tudom…
   Kurdi Imre

Felhívtalak azzal, hogy ---
Nem. Nem egészen.
Keresetlen és lendületes kezdés (in medias
res) lenne, szó se róla, ám ez egy realista
vagy, hogy kerüljük az ilyen pillanatnyilag mérhetetlenül
(vagy éppen’: ellenjavallottságukon mérhetően)
inflálódott stílusfogalmakat – reális tudósítás lesz,
ha nem így történt, az most,
vállalt játékszabályként, kötelez.
Márpedig nem így történt.
Nem tudom már, melyikünk hívta
a másikat (és hát nyilván nem azzal), 
de el valóban elmondtam, hogy
írtam egy szerelmesverset, mármint fejben, mert
kiszolgálási idő (!) van a könyvtárban,
én a pult mögött; nem hiányzik nekem az a fruszt,
hogy négyszer-ötször rugaszkodjam neki,
aztán a végén csak valami patchwork
virítson a képernyőn:
nem jól összepászított puzzle;
írtam egy szerelmesverset, mondtam, s bár vélhetően
nem tettem hozzá: „neked” (Minek tettem volna?),
nyilván azt remélve mondtam: örülni fogsz,
és nyilván örültél is (’nyilván’ nélkül is),
valószínűleg közömbösen az iránt (vagy legalábbis
emiatt nem kevésbé), hogy rögtön hozzátettem,
nem tudom, elő- vagy vissza tudom-e majd még hívni,
vagyis, hogy nem fejben valaha
megíratik-e.
Hazamentem, eltelt a nap, estére
kizsigerelt voltam; eltelt (← alvással) az éjjel is;
nem jött vissza a vers, de nem is hívtam,
és azt a verset már meg sem fogom írni,
ez bizonyos.
Reggel, mint rendesen, elmentem
megkeresni jövedelmünk kisebbik hányadát
(= rám eső részét), „öregedés” nevű
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(bár többnyire nem így hívott) közös projektünkre
meg gyermekünkre.  A buszon egy élő, de (de?! warum?)
klasszikusnak számító német írónő prózáját
olvastam újra (a tét: magára találás [mint az önvesztés meghaladása]
a Stasi-megfigyelt rá kiosztott szerepkörében – ha lesz nyelve
megnevezni, kimondani, amit átél[t], akkor ő győzött,
nem a hatalom); Ch. W.-t olvastam tehát,
s abszolút’ érdekelt – ekkor azonban 
a hátam mögötti ülés felől hangfogós, de csak
az első pillanatokban nem értett (azután kristálytisztán)
mormolás, helyesebben beszéd; érezhetően monológ
ütötte meg a fülemet:
…Az örök anyag boldogan halad
benned a belek alagútjain
és gazdag életet nyer a salak
a buzgó vesék forró kútjain!

Hullámzó dombok emelkednek,
csillagképek rezegnek benned,
tavak mozdulnak, munkálnak gyárak,
sürög millió élő állat,
bogár,
hínár,
a kegyetlenség és a jóság;
nap süt, homályló északi fény borong –
tartalmaidban ott bolyong
az öntudatlan örökkévalóság 
és így tovább; végig, hiány- s hibátlanul az Óda.
Hinnem kellett a fülemnek (s mint rögvest szó lesz róla,
nem csak a fülemmel hallottam), s már hátrafordulnom sem kellett,
sőt megálltam, hogy hátranézzek; tudtam:
ez a busz kisodródott, elképesztően messzire, a 21. század
mainstreamjéből, itt valaki, nyilvánvalóan emlékezetből,
verset mond, félhangosan; és hogy valóban JA Ódá-ja az,
arról sem csak a fülem
bizonyosodott meg (már rég becsuktam s leeresztettem
szemem elől a könyvet), de hitelesítette
hátgerincem borzongása is. Csak leszállás előtt
néztem meg magamnak a BKV-n is lírában utazó
utastársat: nem volt rossz arcú, a hangja kimondottan
iskolázott volt és kellemes, ő maga viszonylag jelentéktelen
és gondozatlan inkább, mint ápolt vagy pláne elegáns
(lehetett akár magára [még] adó hajléktalan is) –
elcsapott színész? perfekcionista amatőr?
Nem hinném, hogy megtudjam valaha is, noha
már emlékeztem: nem először utazunk egy járművön,
sőt hallottam már maga elé beszélni is,
meglepően tagoltan, mintha hallgatósághoz,
ám a legkevésbé sem tolakodó hangerővel, csak akkor
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túl messze álltam/ültem, nem ismerhettem föl, hogy verset mond
– illetve alkalmasint verseket: ezúttal példának okáért
a fölötte csattogó, verő szív
után Poe Holló-ja (!) következett (s ismétlem, nemcsak memoriter,
de előadói teljesítménye is elismerésre méltó volt az ismeretlennek).
Akkor már biztos, hogy én hívtalak föl, hogy elmondjam:
ennek a valószínűtlen, úgyszólván abszurd
Mikulás-napi (reggeli) ajándéknak megint csak
a visszhangját (visszfényét?) tudom adni neked,
afféle metaajándékképp, de…
– csak valamivel később (de még úton voltam)
tudatosodott igazán bennem: itt
valaki vagy valami helyettem végzett el valamit,
laptop nélkül, termékeny magány híján,
egy műbőr-bevonatú-autóbuszülésen (többeket
alkalmasint irritálva is), helyettem, aki hagytam elúszni, elmerülni
– hogy giccs lett volna-e, már sosem derül ki – azt a verset.
--- Meg kellett volna talán köszönnöm. Legalább a tekintetemmel.
Akár érthette volna is a közben Poe-vá vedlett József Attila a pillantásomat.
De ha nem, engem az sem ment fel semmi alól.   –

Most (noha immár a tasztatúrán zongorázik kezem)
itt ülök a csillámló sziklafalon 
Szoktatom szívemet a csendhez…


