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d e b r e C z e n y  g y ö r g y

Bernhard

a gombok 
és az emberek között
Thomas Bernhard nyomán

jó ember volt a gondolkodó
szeretett gombolkozni
és tudott is
nap mint nap kigombolkozott
de nem vették észre

ugyan kit érdekelnek manapság
a gondok vagyis a gombok
a cipzárok tépőzárak korában
talán százezer ing- vagy nadrággombot
se vennének észre az emberek

derék ember volt a gondolkodó
szeretett gombolkozni
de hiába gombolkozott ki
könnyen és hamar
nem vette észre senki

rendes ember volt a gondolkodó
szeretett kigombolkozni
sokat időzött a gombok között
sokat időzött az emberek között
szerette a gombokat és az embereket

jóravaló ember volt a gondolkodó
kigombolkozott könnyen és hamar
szeretett emberek között lenni
halottak napján
de begombolkozni már nehezebb volt
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lát valamit
vagy
nem lát valamit
Thomas Bernhard nyomán

az ember az ablakot kinyitja
egyszerre az összeset kinyitja
kinéz az összes ablakon
és lát valamit
vagy nem lát valamit

az ember az ablakot nem nyitja ki
egyszerre az összeset nem
nem néz ki egyik ablakon sem
és lát valamit
látja a nemcselekvést

ha az ember az ablakot
mégis kinyitja
újabb és újabb ablakok
nyílnak ki
újabb és újabb virágok

ha az ember az ablakot
nem nyitja ki
újabb és újabb ablakok
nem nyílnak ki
akár az ejtőernyő vagy a virágok

ott ül vagy áll az ember
egyszerre az összes ablak előtt
és nem kinéz rajtuk
és nem nem néz ki rajtuk
csak ül vagy áll az ember

egyszerre az összes ablak előtt

örültem
hogy végre
Thomas Bernhard nyomán

nap mint nap elvonult előttem
a történelem
nap mint nap elvonultak előttem
a tévedések

viszonylag könnyen és hamar
a kalaptartóra helyeztem kalapom
botomra támaszkodva könnyebb
a szemlélődés és a megfigyelés

más állatok meg más emberek
írták éppen a történelmet
látták hogy nyitva van a kapu
a disznóól kapuja

nap mint nap elvonultak előttem
boldogan röfögve a disznók
kalapomat a kalaptartóról leemeltem
és a fejembe nyomtam

aztán pedig megemeltem
nem magamat hanem a kalapomat
és a botommal is integettem
és örültem

szívből örültem
hogy végre
felvonult előttem
a történelem

nyomán
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végigmegy
vagy nem megy végig
Thomas Bernhard nyomán

teljesen mindegy
hogy végigmegy az emberek között
vagy nem megy végig
az emberek között

teljesen mindegy
hogy végigmegy az állatok között
vagy nem megy végig
az állatok között

teljesen mindegy
hogy végigmegy az növények között
vagy nem megy végig
az növények között

teljesen mindegy
hogy végigmegy a baktériumok között
vagy nem megy végig
a baktériumok között

teljesen mindegy
hogy végigmegy a vírusok között
vagy nem megy végig
a vírusok között

nem indokolja semmi
hogy végigmenjen
és nem indokolja semmi
hogy ne menjen végig


