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Amazon
szomorú, de igaz történet Csillának

1
aztán a kutya szûkölni kezdett. úgy nézett a pórázra,

mint valami elnyûhetetlen, precíz szondára, ami addig
fog kutakodni a vénáiban, míg rá nem talál a lélekre

a kutya-lélek végül beadta a kulcsot

mintha sejtette volna is a halál módját azon a sivár reg-
gelen, mikor manasia aggódva araszolt át az iszapon, ame-
lyen mint holmi uszály, ott ringatózott a Vasutasok Klubja

ha író akarsz lenni, gondolta manasia, keménycsontúnak
kell lenned, de ha élni akarsz, akkor a lelked csontjai legye-
nek erõsek, mint a futballistáké vagy a marháké. a Klub
egyre közeledett. sárgalevelû, bûzlõ hársfa volt a Klub

a szeméthalmok közt elmaradozott a mocsár. mint
egy falánk amazon, összekuszálta a híd pilléreit, és ébe-
ren figyelt

a híd egyik végén horgonyzott a Vasutasok Klubja, a
másikon manasia töprengett a metszõ, történelmi fényben:
ha író akarsz lenni, passzold félre a hidat, kerüld el a bó-
dító hársfát, kerüld el a gazdáját pórázon rángató kutyát,
és mindezeken felül, mikor belépsz a kapun, légy elragadó!

durva, becsületes kezeivel egy paraszt úgy marko-
lászta a pórázt, mint egy horgonykötelet, talán hogy
szorgalmáról biztosítson valakit a hídon, és manasia,
fölriadva töprengésébõl, megörült:

fölriadt töprengésébõl, és megörült. átvágott a pillérek
közt koszos szalagként tekergõzõ, nyöszörgõ mocsáron

manasia a híd fémvázának repedéseit kerülgetve lé-
pegetett elõre, s fejét enyhén félre fordítva kérdezte:
uram, miben lehetek szolgálatára?

2
a napok tovatûnnek, s a látomás ajatollahja is egyre

távolodik mitõlünk. tovatûnnek a napok. a napok, mint
holmi fölösleges és unalmas diáklányok

tovatûnnek a napok, és velük együtt a látomás ajatol-
lahja s a hamvas, nagyzoló kamaszkor szentsége is,
hogy már azt kérdezem, nem lenne-e jobb

ha markunkba szódát töltenénk, s lenyelve a fehér,
jótékony port imát mormolnánk a magunk módján, a
nagy bûnösökhöz hasonlóan, akik tudják, hogy nincs
vesztenivalójuk, hogy annál, amiben õk fetrengenek,
csak jobb következhet

s ha elvétjük az adagot – nemtörõdömség vagy va-
gánykodás miatt – újrakezdhetjük az egészet, markunk-
ba szódát töltünk, imát mormolunk a magunk módján

egy olyan nagy és tiszta Istenhez, hogy olyan ma
még nincs is

tovatûnnek a napok, és gyomrom lepke-szomorúsá-
gon kérõdzik

korareggel megérkezik a kommunikáció ajatollahja,
s poharamat teletölti szódával: véremmel fizetek neki a
késlekedésért

3
egy idõ után manasia megismételte a kérdést, mintha

kígyót bûvölne: uram, miben lehetek szolgálatára?

abban a pillanatban, mikor a kutya lelke beadta a kul-
csot, mikor a nyugodt, ravasz paraszt, mint szentáldo-
zás után, beismerte, hogy nehezen boldogul, de egyedül
is boldogul, így köll ennek lenni

ráhurkolta a pórázt a kutya fehér nyakára, majd meg-
rántotta azt, hogy elég erõs-e. aztán a póráz másik végét
a huncut apóka huncut módon egy hátizsákhoz kötözte

manasiának eszébe jutott camus Közönyébõl egy
részlet, és mindenbe belenyugodott. úgy döntött, hogy a
kerekdombi parasztoknak joguk van oda kötni a koszos
kutyájukat, ahová akarják

(ez még akkor volt, mikor a látomás ajatollahjának
helyét nem orozta el bãsescu kapitány, a hajók és tömb-
házak még ott ringatóztak kábultan a rakodópartok
mentén, és ezres kutyafalkák lustálkodtak a grundokon
egymásba gabalyodva)

a paraszt kígyóként sziszegett. a kutya szûkölni kez-
dett. manasia átkelt a hídon, követte a Klubból kiszivár-
gó illatokat, mint pilóta a leszállópálya fényjeleit

a Klub ott horgonyzott az iszapban, mint egy anyahajó,
csillogott a sivár reggeli fényben, furcsa, bódító meleget
sugározva az újonnan érkezõre, hogy az megtalálja a he-
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lyes utat a neonként foszforeszkáló svábbogárpeték, a ha-
marosan kihajózó vasutasok narancsszínû köpenyei között

manasia akkor még nem döntötte el, hogy belépjen-e
a kapun vagy sem. tudós, einsteini pofát erõltetett ma-
gára, hogy félelmet, megbecsülést, gyöngédséget éb-
resszen – nincs az a portás a világon, aki ezek után ki ne
nyitná elõtte a kaput: igenis, uram, igenis!

4
mikor az elsõ vasutas kilépett a büdöszokni-szagú le-

vegõre, úgy üdvözölve manasiát, mint régi ismerõsét,
majd nem lévén több mondanivalója – elhallgatott, mert
köszönése napfényre hívott egy világot, amely most ott
gravitált mellette

nem tévesztve szem elõl ezt a világot, manasia elnézett a
vasutas mellett, majd mély átéléssel köszönt õ is, míg a ke-
rek, szivárványszínû szappanbuborék-világ szét nem pattant

és csámcsogás és csontvázzörgés hangjai töltötték
meg a levegõt, mikor manasia és az elsõ vasutas tekin-
tete találkozott, mint a kígyónyelvek

a paraszt közelebb óvakodott a párbajozókhoz

mögöttük a mocsár halkan fortyogott

egy láthatatlan kéz csábította víz alá a kutyát. a kutya
elnyüszítette neki bánatát a szeméthalmok és páfrányok
közt forgolódva. hullámokban ömlött a sár. a sörös- és
Coca Cola-hordók úgy csillogtak, mint megannyi fre-
gatt, a halál képét vetítve a sáros áradatra

a kutya még mindig forgott, nyakát a víz fölé emel-
ve, mikor a paraszt sziszegve otthagyta a párbajozókat

egy aprócska, tehetetlen isten szívta az életet kávé-
színû pupillájából, de a vak kutya, nyüszítve bár, de
még mindig úszott

a boldog, istenült mocsáron enyhén fodrozott a hul-
lám, a szorítás is lazult, mintha el akarta volna engedni,
halk „sziá!”-t suttogva neki, ahogy csecsemõknek és öl-
ebeknek szokás búcsúzóul „sziá!”-t mondani

5
egy fehér kutya az emlékezet piszkosszürke szöveté-

be burkolva, amint kóbor kutyaként bolyong a lélek út-
vesztõiben. megáll, vizel & szarik

egy fehér kutya az emlékezet piszkosszürke szöveté-
be burkolva, amint kóbor kutyaként bolyong a lélek út-
vesztõiben. egy pillangószemû mártírkutya, amint egy
gerinctelen, szentségeitõl megfosztott test állkapcsai
tartják fogva

egy fehér kutya az emlékezet szövetébe burkolva átvág
éjszaka a kerteden, boldogan nyalja meg a kezedet. nem
gyógyír-e ez a lelkednek? a te kõpiramis-lelkednek?

egy fehér kutya az emlékezet szövetébe burkolva a
piacon felejtett rothadt virágok közt szaglászik. úgy lép
a kispárnára, mintha az alvó kislány arcát simogatná. de
a kislány nem alszik, látja õt, magához hívja, betakarja
esõköpenyével. magával viszi egy telefonfülkébe

s a dühös amazon szeme láttára a fülke az égbe emel-
kedik, végig a kivilágított Tejúton

boldogan emlegetik azóta is a kutya mítoszát. a fehér
kutyáét
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