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Mentem az estre. Mer estre menni kell, vannak az estek,
leginkább az estek vannak, aztán megy az ember, mer
hova menne, ha nem az estre. Ilyenek az estek, ez a fõ

jellemzõjük, fel is ismeri õket az irodalmár, messzirõl, nem is köröz,
rárepül egyenesen, mint dongó a trombitavirágra, aztán jól érzi magát.
Naná, kétféle nektár van, kétféle nektár is, dongónak ez csupa öröm,
szellemi, meg anyagi – és akkor az ellenkezõ nemrõl nem is beszéltünk,
csak az irodalomról, meg a szeszrõl, pedig lánydongók is vannak –
már akit érdekel az ilyen, engem nem, de van akit, régen engem is,
másokat most is, és mindig is lesznek, akiket, vagy a fiúdongók, de
azért leginkább az irodalom, mer azért legyen már bennünk annyi
tisztesség. Meg aztán együtt lenni, a sok dongó ahogy dong, az is milyen
jó. Simán. Tagadja le, aki meri.

Mentem egy ilyen estre, Irodalmi Jelen estre, mert Irodami Jelen is
van, mert az irodalomnak jelene is van, ilyen-olyan, de van neki,
akkor meg ugye mért ne legyen Irodalmi Jelen, ha meg van, akkor
vannak estjei, ami nem zárja ki, hogy másai is legyenek, nem is
mondom, van az Irodalmi Jelen, nem csak este, de este vannak az
estek, a messzirõl felismerhetõ estek, a többi est közt, amik szintén
messzirõl felismerhetõk, messzirõl felismerem én is, jó dongó vagyok,
a jó dongó szeret dongani, én is szeretek, csak annyi dongás van, hogy
mindenütt nem lehet, de meghívtak, más estek most nem, IJ-est igen.

Vannak az estek, különbözõ estek vannak, leginkább unalmas estek,
egy-kaptafa-estek vannak, tapasztalt dongó tudja ezt, ki kell szépen
várni a végük, hogy jó legyen, de most nem kell, mert meglepetés van,
mert pörgõs az est, fiatalos, nem olyan, mint egyébütt az estek, sok az
ember, olvasunk fel, toljuk magunk, aztán meg estély lesz belõle,pedig
nem nektároztak be jó elõre a t. résztvevõk és nem szivárognak el a
népek, dongó, nem dongó, marad a Zsivágóban, oszt kész, Hegedûs
Jancsi a zongoránál, Elkártyáztam a gyönge szívem..., Sennyey Tibi
meg furulyázik, csak keresztbe áll a szeme, mindegy, azzal úgyse lehet
fújni, akkor meg mi a baj? Énekelnek a költõk, meg a nem, tele a
Zsivágó, velünk van tele, ily meglepõ dolog, közönség is van, ily
meglepõ érzés, jó szokatlan, nem csak egymást hallgatjuk, pedig én
már egész megszoktam, hogyhát az a jó literátor, aki nem az
embereknek ír, az úgyis olyan elvont fogalom, hogy “emberek”, vannak
azok egyáltalán? Nem is olvasnak, minek nekik, úgyse értik, ha meg
értik, akkor az biztos nem is jó, az olyan az nem irodalom, az szar. Ez
az IJ, itt nem szar. Tág az IJ. A szakma meg vakarhatja a fejét. Annál
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inkább, mert mindez ellenére mûködik. Valójában egyre kevesebb
mûködik. Ez meg igen.

Megy az est, megyek a pulthoz, Kántás barátom még nem mászott át a
galéria korlátján, hogy aláereszkedjen, ott még nem tart a hangulat, de
majd fog, megyek a pulthoz, ott osztják a kettes számú nektárt. Rendelem
meg, úgy hívják, hogy sör, oldalra nézek, nofene. Ott áll a góré. Mondom
magamban. Így. Nem lehet egy türelmes ember, keresztbe rendel a
sörömön. Nézem, hogy mi van. Borokat vesz, valami ifjú hölggyel
beszélget, mért ne tenné, mindenki beszélget, közbe keresztbe rendel a
sörömön. No de kérem. Mondja, hogy õ most ezt itt elõttem megveszi, a
borokat, a söröm elõtt, amit én már 50%-ban. Közvetlen. Na de nem
rohanok én sehová, meg van énbennem empátia, ilyentájt meg
különösen sok. No, hát megismerkedek Böszörményi Zoltánnal, egyszer
ennek is el kellett jönni, el is jött, itt van, akkor most mondjak valami
okosat. Na ez az ami nem, nem mondok okosat, igaz, hogy hülyét se,
pedig már ideje volt, elég ideje írok a lapba, basszus, tényleg. Õ meg a
leányzóval beszélget, na majd biztos átvált egy borostás költõre, én se
tenném. Ez gyors lesz, mért lenne hosszú, amúgy sem könnyû a helyzete,
mért nehezítsem meg én is, nem lehet könnyû dongani csak úgy,
egyszerûen költõnek és írónak lenni, mikor övé a lap, õ a fõszerkesztõ,
ennek minden izéjével (ilyeneket gondol ilyenkor az ember), meg azzal,
hogy ha feltûnik, mindenki akar vele beszélni, ráadásul fontos dolgokról,
mindenkinek a dolga fontos, a legfontosabb, mindenkinek a dolga. Nem
is teszem, épp csak bemutatkozunk, kifizeti a söröm, nem értem ugyan,
mért, de mindegy, mehet tovább a dongás, várnak az asztalomnál,
magánfelolvasások mennek már, van, aki hozta az újakat, az új verseket,
azok mindig érdekesek, ki mit csinál, mi érdekli éppen, és ez fontos, a
legfontosabb, ez is mindenkinek a dolga, itt, most, és meg lehet tudni,
megtudjuk, megyek vissza az asztalunkhoz, ahol szintén a lényeg. Íme,
IJ, a szövegek és a dongás, és mögötte az IJ, ami itt, hirtelenjében nézve
nem, nem látszik, pedig van, és fontos, anélkül ez se lenne, ez a mostani,
pörgõs, könnyed, az, hogy a magyar irodalom a határokon túl, meg a
mecenatúra, hogy kortársi felfogása a kortárs irodalom helyzetének, és
intézményi szinten is, nem csak elbölcsészkedve, és hogy mögötte a
munka, és ha jól tudom, bár nem mindent tudok én, egy ember álma is,
aki mindezt elkezdte és viszi, hogy oda lehessen mutatni a lehetetlen
körülményeknek, a magyar valóságnak, ahogy szoktuk mondani, szóval
egy ember álma, aki most ott áll távolabb pár méterrel, körbekapva más
szerzõktõl, úgy látszik, mégis van türelme. Mondom: megy az est, mert
megy mögötte, ami nélkül nem mehetne, és fiatal még az éjszaka, ergo
mehet jó sokáig tovább.
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