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Privát
(Részletek egy verses regényből)

Zoli már megint nem képes érthetően fogalmazni,
azt merte kérdezni, meddig hátrálunk még,
a méhfalig ? A realitás hogyan zuhanhat ilyen
mélyre ? Tegnap az éjszakai buszon elromlott
a világítás, mocsárdobozként süllyedtünk
Újpestig. Egy JUDITOKAT figyeltem a szomszéd
ülésen, mocorgásából éreztem, hogy tetszem neki,
mert egyenruha volt rajtam, míg ő az alsóbb
néposztályokhoz tartozott, de körvonalai
alapján nem volt degenerált. (Sőt, elég jó segge
volt.) A busz megállt a Gyöngyösi utcánál és a
JUDITOK leszállt, természetesen követtem,
hiszen nem értethettem félre a köldökéből
kiágazó csápot, ami épp a BOSSZÚMRA mutatott.
Fogyott köztünk a távolság, mert a lámpák
tövében mindig meg‑megállt, hogy visszafelé
tekintgetve igazítson a csápon. Én gyorsítottam,
egyenruhám délcegen simult a testemhez.
Egy zsákutcába csalt, ahol már nem volt merre
hátrálnunk, de hát ez a forró ősz nem az elfojtásról,
hanem a feltámadásról szól. Aztán az arcába hajoltam,
hogy érezze, komolyan gondolom, hiszen „szoknyád
szélétől idegemben, koromtalan tüzek lobognak.”
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Minden írás aljasság. Természetesen, amikor
hozzád beszélek, az nem IRODALOM. Semmiképp
sem tartom ezt a kontroll meggyengülésének,
hanem épp ellenkezőleg, egy még átfogóbb
kontroll kialakulásának, de egy olyan kontrollénak,
amely nem cselekvő, hanem előrelátó, kontroll,
amely gátat vet a közönséges realitás találkozásainak,
helyettük bonyolultabb és ritkább találkozásokat
kínál, találkozásokat, amelyek keskeny kötélhez
hasonlóak, kötélhez, amely tüzet fog ugyan, de
el nem szakad.



Tudom, hogy te nem a JUDITOK vagy, csak valami
bőrkéd a JUDITOK, ami önálló életre kelt, miután
leesett rólad, de nem minden hasonlóság
a képzelet szüleménye, elnyűhetetlen,
meteoritszerű illúzió, hanem bizonyosság,
mint a kezem, amit addig szorítok ökölbe,
amíg le nem hullik a helyéről, hogy önálló
valóság legyen a lakóközösség számára is.
Mert így vándorolhatunk kézen‑közön át
a napvilág felé, amit nem árnyékolhat be
HAZUGSÁG, hiszen mi a TÖBBSÉG vagyunk,
ami nem lehet ellenzékben egy egészséges
világban sem, csak ott, ahol a ROHADÓ uralkodik.
Ne félj, győzelemre vezetem a népet, már mienk
a Kossuth tér, töppedt idegenszívek és JUDITOK
légkörünk lassan elhagyni készülnek.
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