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Előtted és mögötted is ő áll sorban a boltban.
Veled együtt halkul el estéről estére.

A tehetetlenség csúszik, szúr, zárlatos és zsibbaszt.
Közelről nézve eltéveszted.
Kiköpött olyan, s ha mégsem, meggyőz, hogy mégis hidd azt.
Halottaidra emlékeztet.

M E s T E R H á z y  b a L á z s

Szívizomjáték

(1)
Kicsit sokat bízol a szívre. Nem gondolod? („Nem gondolok
az érzésre.”) Nem lakik semmi sem ott. Csak vér van benne,
meg inak és izom. A legszűkebbekre korlátozom magam.

(2)
A szívem – mondhatni – (azt hiszem, így a legjobb) elvágólagos.
(„a szívizomnál az ingerküszöb mindig megegyezik
az ingermaximummal:”) nem tud kicsit dobbanni. 
újragondolom a köztes megoldásokat.

(3)
Ha megtelik a szív, utána mindig ki is ürül. (Ezért mondtam,
nem valószínű, hogy jó helyen keresel. „Valahol pedig
lennie kell annak a sok érzésnek.”) A hely nélkül lévő 
dolgok pontosan meddig érnek el?

(4)
Az erős szövetekre jellemző, hogy (ahol a szövetet alkotó sejtek összeérnek)
látszódik némi megvastagodás. („– Milyen erős a szíved…” „– Minden szív így készül.”
„… én olyan büszke vagyok rád.”) „A csodák nem anyagból vannak” – mondod, és 
a mosolyodon át látom, hogy ez a részed sosem fárad el. 

(5)
Amikor a test legerősebb izma nekiütődik a falnak (ez választja el
attól, ami mégiscsak kívül van rajta), keletkezhet némi félreérthető zörej.



578

(Olyanokkal nyugtatom, amik már régen nem hatnak.) Csak ha 
megérkezel, akkor áll be egyfajta ritkás levegőjű csend.

(6)
(a kezed úgy van fölöttem, ahogy a simogatásnál, amiről nem lehet tudni,
hogy majd hova fér el. vagy ahogy szabad bőrfelületet keresni szoktak.
fokozott ütemben termelem magunknak a szükséges mennyiségű oxitocint.)

Néha átereszt

(1)
Gyerekkoromban illett volna valami rendestől félni. Amitől egy gyereknek félni szokás.
De én csak attól féltem, hogy anyu meghal. (Átlábujjhegyeztem a nagyszobán, hogy halljam,
lélegzik-e még.) Meg attól, hogy én (az én, hogy én is már) mindenképpen meghalok.
(Annyit lehetett tenni, hogy anyu azt mondta, hogy az még majd csak nagyon sokára lesz. 
Hogy még nem most.) Azután évekig csak mostot játszottam. Később akármennyit fejből 
legyártottam (padlón, térdepelve, a falra, a mennyezetre) belőle. Egy idő után már minden 
eshetőségre külön most volt készen.

(2)
Az emberi idegpályák teljes hossza hozzávetőlegesen 150 ezer kilométer.
Az információk az idegpályákon több mint 360 kilométer/óra sebességgel futnak. 
Ez azt jelenti, hogy az agytól a lábujjba a másodperc 50-ed része alatt érnek el. („nekem, valamit,
egy másodperc alatt 50-szer.”) Mennyi az, amivel még lehet focizni? Mennyi az a veszteség, 
amit még, ha nagyon figyel, sem vesz észre? Az agytól a szívig a szükség elhord. 
Utána kéne még (egy adott pontból kiindulva szanaszét futok, túlszaladok minden 
 ingerületen), 
az ember a nagyobb darabokat a fölöslegesben hordja össze.

(3)
Összepréselődtek az életeink (erről már régen nem mi döntünk), feltorlódtunk 
egymás körül. (az én szövetem éppen úgy készül, mint…) „Megtámaszt,
otthont ad, kiürül. Megint.” (ahol a sejthártyák szorosan egymás mellett futnak,
lehetővé válik egyfajta átvándorlás) A körbefirkált, zegzugos határok között szivárognak át
halhatatlanra hangszerelt alakjaink, az annyiszor megcibált nevek. („Még nem mondtam? 
ki?”) Olykor egész mondatok helyet cserélnek. Átengedem, ami a szívemnek 
kedves. Éppen csak annyit, hogy a hegek még elférjenek rajta.
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apró gond akadt az örökléttel

Akadt egy apró gondom az örökléttel. (Már elég korán.)
Amit féltettem és ami a mindigre is jó volna (nálam)
egyáltalán nem tűnt öröknek. „Köszöntsük hangosan mai versenyzőnket!”
Mert mire volna jó az egész (a micsoda?), ha nem vihetem magammal (hova?)
végesre húrozott nyerő tenyereseim és azt a mostoha, gyanakvó 
(itt valami nagyon nincsen rendben megint) pillantást, amit akkor állítok elő, 
amikor az a „pedig de szépen kivezetett fonák” a vonalon túl pattan (ahogy rendszerint).
„Mikor hősünk átrobog a célvonalon, bátran legyint, hallgassuk csak,
Ez itt már a vége? Tényleg csak ennyi volt?” és a választ meg sem várva 
(vagy csak mert úgyis tudja már) elmegy megint, „hiába, no, nem fárad!”
a szokásos (mindig oly frissnek tűnő) körökre. („Nővér, a pontos időt, a beteg exitált.”) 
Elveszni nem tud (lecsekkoltam) nincs kijárat. Akkor marad ez: múlni el örökre.


