
Vass Tibor

.nem ló az ördögöt a falra festeni.
(bjálegyátma esemény zivatar, erdélymiklósvariációk is)

„.emeld fel a bal melled, és megmondom ki vagy.”
(dzsi szing)

.lóegyszer, ha már csak lóni jár belém a lélek,
meghalok, ez lesz a módszerem,
.lemásolom a módszerét,
meghalok.
.tí, z éve, egysz, er az, jutott esz, embe, hogy nem g, ondolt, am se, mmire.
.ez lesz majd a módszer. az jut eszembe, hogy nem gondolok semmire.
.nem akasztom föl magam,
nem lövöm le magam,
magamnak se jutok eszembe,
nem érek rá,
nem lépek véletlenül az autó elé,
hogy balesetnek tűnjön,
egyszerűen feloldódom kinga kávéjában,
nem kell bocsánatot kérnem, talán feltűnik majd anyámnak,
hogy tudom már utánozni a fákat –
hasonlítok egy abortuszra,
amikor apám visszereiben kirajzolódom –

nem érek rá,
fürjtojást eszek,
ez lesz a módszer, fürjtojást eszek és tollászkodom,
már fel tudok egyenesedni,
már nem szerelemmel vallok,
hanem fürjtojással, tollászkodom,
fürj tojást eszek,
nem érek rá, arra gondolok, hogy semmire,
nem jut eszembe, hogy arra gondolok,
iszok egy pohár vörösbort,
talán elsírom magam, sajnálatra méltó vagyok magamnak,
de ez se jut eszembe,
dalolok inkább, akkor nem kell bocsánatot kérnem,
eszembe se jut megtervezni, hogy élhettem volna
másképp, visszerek apám lábán,

eldönteni, hogy arra gondolok, nem jut eszembe semmi,
ez lesz a módszerem,
bjálegyátma,
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egyszerűen feloldódom kinga kávéjában,
kitalálni ezt, önsajnálat nélkül,
cigarettázás közben,
szopogatva a fürjtojást, a vörösbort,
részegek jönnek és buták,
kik szennyes ingnyakukban hordják
az együvétartozást, kifehéríthető pecsétnyomok,
körülálmodott kunmarcellák,
nagyapám egy vitrin belsejében,
tisztasága se jut eszembe, nagy fülei, bajuszkötője,
tenyeréből a fűgyökér,

terv nélkül, igen, ez lesz a módszerem,
az jut eszembe, hogy semmire,
el kell magamat eresztenem,
legyeket hajkurászok majd,
óravázlatokat,
néhány tanítvány feje fölül a cigarettafüstöt,
egyszer azt mondom,
én vagyok a nikkel szamovár,
elrepülök a fejem fölött, kitalálni ezt,
önsajnálat nélkül, ráadásul úgy, hogy
közben az jut eszembe, nem gondolok semmire,
minőségem korlátlan ideig megőrzöm,
tartósítószert nem tartalmazok,
furcsa üres zokogás,
egyre több a légy, élvezik,
élvezem,
borozok,
fürjtojást eszek, segond, sebaj,
ez lesz az,
nem az eszköztelen hogymajdhogyleszahogyvalahogy,
lebzselni a fagylaltozó gyermekek között,
kezükben kör, kezükben egyenes,
pokol se, menny se jut eszembe,
az se jut eszembe, hogy nem gondoltam semmire,
egyszerűen feloldódom kinga kávéjában,

csak a semmi az örök,
csak az örök a semmi,
ez se jut eszembe, ez lesz a módszer,
igen, ez, megismétlődni újra és újra, utánozni a fákat,
visszanézni a legyeket,
ahogy engem hajkurásznak, élvezik,
élvezem,
fürjtojás, vörösbor és kinga kávéja, visszerek –
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utánzom magam, így utánzom magam,
indigót rágok, ez a leegyszerűsített mítosz,
kopírozott mondatok, ez a bonyolított mágia,
saját képmásomra sokszorosított jómagam,
néhány példányban már valószínűleg igaz,
több halovány remény betiltva –

ez olyan, valóban, mint mikor az ember a lufit fújja,
és egy idő múlva az elkezd visszafújni,
ez se juthat eszembe,
az iménti nő se, bejön, megkérdi, szabad-e innen telefonálni,
telefonál, mert szabad, kimegy, most meg csörög,
másik nő a vonalban, és büdös jön valahonnan, beszélek, jön ez a büdös,
édes párfömszag, büdös, jön ez itt, honnan a francból,
ez a büdös, tán érzem a másik nőét a vonalban,
aztán eszembe jut majd, pedig nem juthatna akkor eszembe,
ez a szabadeinnentelefonálni-nő büdös párfümszaga,
beette a kagyló, ezt a büdöset, mert innen szabad telefonálni –

különben is, ez eleve olyan megtervezhetetlen,
kézrátétel azoknak, akiktől először hallottam ezt a szót,
és ez olyan pöcsvörk,
mozaikrakosgatós tulajdonképpen-pepecske,
egy szag, a semmiből hirtelen,
már az ujjam hegyén is,
most meg már szagolgatom,
márszagolgatva nem is olyan büdös, fölemelem a kagylót, ott még az,
fölösleges azonnal elérzékenyülni –
uram isten, még mindig fogalmazok,
de tolsztoj terebélyes árnyékában minden befejezhetővé válik,
kinga sem kortyolhatja már sokáig –

a halottakat meg kell verni,
a legyeket békénhagyni,
anyámat anyámni,
kingát kingani,
oh, bjále gyátma, moj sój bjále, moj sój gyátma,
gyűlik a bűn és gyűlik bennem a valószínűség.
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