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p u r o s z  l e o n I D a s z

Kiáll és stoppol
Egyheti ruhát és tisztálkodószert pakol
magának, bedobja még, ami eszébe jut,
könyvet, konzervet, sebtapaszt, óvszert,
és kiáll. Milyen nyugodt, milyen természetes,
ahogy stoppol. Rád tör a vágy, hogy egykori
önmagad lásd benne – holott te nem ilyen
huszonéves voltál. Legalább az egészséged
rendben. Szégyelled az élményeid.

A tekintete közönyös vagy elszánt,
eldönthetetlen, mert magának is játszik.
Semmiképp sem üres. Olyan ember
benyomását kelti, aki nem újbaloldali. Miért ?
Talán az elnyomó osztály tagja ? Nem látod
a tragédiát, de a bűnt se : nyugtalanít
a nosztalgia, amit érzel. Most telefonál.
Most csinál három karkörzést. Most leül.

Ül a padkán, mert megteheti. Vajon fizetésből
él ? Kik a barátai : asztalosok, fodrászok,
cigánygyerekek ? A rejtőző, új értelmiség ?
Egyáltalán : alámerül épp, vagy kitörni próbál ?
És ha visszatolatsz neki, mit szól ?
Kapcsolatba akarsz vele lépni, mint egy
földönkívülivel. De mi van, ha már ismer ?
Ha se veled, se ellened nem harcol ?
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Máshogy akar élni
Ül a vécén, beletúr a hajába és így szól :
én máshogy akarok élni. Aztán megismétli.
Én máshogy akarok élni. Ez nyafogás,
de egyelőre kevés az információd.
Nyálat gyűjt, hogy leköpje a tükröt,
aztán mégsem : ha egyedül van, minek,
ha figyelik, túl hatásvadász. Ez a mániája,
hogy figyelik, ilyenkor elemében van.

Körbejár a lakásban, hátranéz és így szól :
mától türelmesebb leszek. Futni járok hétvégén,
és gondozom a balkont. Lecserélem
a mérgező baráti köröm. Ha tényleg ennyi,
akkor ez egy gyerek, kár rá időt pazarolni,
mondod. Neked halottjaid vannak.
Ekkor megáll, és a kamerába nevet.
Vicc volna az egész ? Farkasszemet néztek.

Hogy lehet, kérdezed, hogy ennyire átlátszik
fogadalmain a bukás ? Nyilván nem azért,
mert gyenge. És nem is azért, mert vígjátékot
nézel. Nem, ez nem az idill mögül ásító,
megszokott hiány, veszed észre ekkor –
ez az ember boldog. Pontosabban : kielégült.
Mindegy neki, hogyan él, mert egyetlen dolgot
élvez : narrálni magát. Mivel mentenéd ki ?
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