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J á s z  a t t i l a

Fölösleges hírnév
részletek

„az anyag enged, a forma visz, keresse a dicsőséget, aki akarja.”
(Kőrösi Csoma Sándor)

HÓ, HALLGATÁS. Ilyenkor jól látszanak a fenyők. Ráül a hó a meztelen ágakra 
és csak a fenyők zöldje biztat. Ne adjam föl. Pár nap nyugalom következik, 
mintha megállna minden az életfilmen. Pauza. Sugallják a méregzöld tűlevelek. 
Volt már ilyen máskor is. A legpontosabb megszólalás a hallgatás. Ahogy 
a fenyőágról felriasztott bagoly száll a behavazott, éjszakai játszótér fölött.

EGY NAP, AMI UGYANOLYAN, mint a többi. Találsz egy helyet, ahol nem kell
szégyellned magad, ahol nem félsz élettől, haláltól, hanem eltűnhetsz 
bátran. Belépsz a lombsátorba. Újrakezdhetsz mindent. Hangtalanul.

MA ÉJSZAKA a boldogságomat kell legyőznöm. Kifejlesztenem az ellenállásomat.
Harc zajlik bennem, ébred az erő, az ellenállás ereje. A könnyű ellen küzdök, 
az éjszaka csapdája ellen. Egyedül vagyok. A ház belemerül a csendbe. Ahogy 
a víz fagy meg lassan a kutya táljában éjszaka. Finoman, hártyásan, reggelre
kőkeményre. Ezt a biztos, merev boldogságot le kell győznöm még ma éjszaka. 
 

LEVELEIM HULLANAK. Törődött, barna levelek. Szóródnak mindenfelé, amerre
járok. Lassan jövök rá, hogy belőlem hullanak, és maradnak a szőnyegen, 
a járólapon. És nem értem, hogyan lehetséges. Hiszen már tél közepe van.

AZ ANGYALOK SZAGTALANOK. Nem? Se napfény-, se eső-, se izzadtságszag. 
Nem lehet őket megérezni, mégis, mintha. Testek erős kipárolgása közben mentolos, 
friss lehelet lengi be az autót. Tudod, hogy ott ül melletted, miközben az ember
se a saját szagát, se az angyalokét nem érzi.

A TESTNEK IS VAN tudása. Hagyok hát neki időt. Engedem, hogy emlékezzen rá.
Legyen őszinte, úgysem tudom becsapni.
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SÖTÉT FÜRDŐSZOBA. Párás tükör. Tele fürdőkád. Falakról csorgó gőzpára.
Befőtt kistálkában. Egy egész életen át tartó vágy a lassan hűlő vízben. Gyereknek
maradni örökre.

KÉT FA borul össze a ködben. Egy pillanatra látszik csak a vonatablakból. 
Akár egy festmény is lehetne. De nem az. Hát akkor? Csak te meg én.

A VERSÍRÁS FÖLÖSLEGES DOLOG, olvasom egyik kedvenc költőmnél. Ezt
kérdezi. De szerintem fölösleges ezzel foglalkozni. Fontosabb, amit egy régi kínai 
bölcs mondott két és félezer éve. A fölösleges hírnévtől kímélje meg magát az
ember.

AKI A MADARAKAT figyeli minden évszakban, az nagyon gyanús. Vagy nagyon
magányos. Vagy nagyon költő. Legrosszabb esetben esetleg együtt.

EGY ANGYAL ÁLL a hóesés mögött. Nem látszik. Elfedi a hóesés, ha nem is sűrű. 
Lefekszik a hóba, verdes néhányat, csak a nyoma marad ott. Hóangyal. Pedig
ő továbbra is ott áll csak az egyre sűrűbb hóesésben. De már szárnyatlanul.

ÁZOTT ANGYAL, aki nem tud hinni. A boncasztal bádoghidegét boncasztal bádog-
hidegének hiszi. Hiába tudna repülni. Szomorúsága lehúzza szárnyait, vigasz-
talhatatlan.

RÉGI ZENE. Betölti a házat, a nappaliból indul, lassan felszivárog az emeletre,
lépcsőfokonként, bekúszik a fürdőbe, betölti a hálófülkét is. Ahol két ember
fekszik, az egyiket már be is burkolta teljesen. Kihussan a nyitott ablakon, tele
lesz vele a kert. A szomszéd fáin megpihen, élvezi a napsütést. Itt a tavasz.   

KÖLTÉSZET AZ IS, hogy nézed a tájat egy autó ablakából. Mozdulatlanul ülsz, 
a táj meg suhan. Megfelelő zenét indítasz alá. Alakul a film. Még vers is lehet.

PRÓBÁLOM MEGÁLLÍTANI az öregedést. Nem direkt módon, csak finoman. 
Nem beszélek múlt időben. Figyelek a megérzéseimre, és semmit nem teszek már
ellenükre. Madarakkal beszélgetek, de hagyom, hogy helyettem is elmondják 
a magukét. A rügyeket tenyeremben melengetem a hajnali fagyban. Tudom,
hogy az életet csak kölcsönbe kaptam, nem élek vissza vele. Adok és kapok.


