
57

T udom rég ota irtam de ösze csaptak fejemen a vilámok és, nem volt módomba kikel-
let menyenek a méreg anyagok hogy tisztában azonosúljak dólgaimal! Nemkelenek 
fars iluziokat csinálnak megörjittenek rá látásom befolyásólják! Eszt az ellvonást 

ami, ál remegés ízadás sziv ritmus hány ingerböl nem kivánnék senkinek csak a fasz szopo 
Orvosoknak akik jo hiszememet engedelmemet ki jácoták! Hibámat le vontam ne vár-
jam a sültmalacot a számban repűljön az helyet Életemet Keresztemet nekem kel vigyem 
tóváb! A mikor rosz irányt vesz a szénám röktön Isten is szűnetel Tölled is meszib kerűlök. 
Szégyenelem hogy edigis nem fordúltam Feléd de te tudod azt hogy nem magamért te-
szem a mit teszek!

Ezt az áldot virágokat amit itlátsz a saját két kezem gyümölcsével szettem a leg gondossabb 
vállogatásba hogy, mivel pénz ügyi tekintetböl viszonyom nem rozsás azért az ajándék törödés 
éreztetést ne érje szo! Onan tulajdonittottam vagy ugy mondjam szeben kőlcsönöztem 
a Templom Kertböl Isten Tisztelet végeztével. Itmár engem a Gyűlekezetbe senkisem is-
mer szeret vagy akárcsak emberbe néz. Sok szeméjjek a kül szint lesi nem az atléta triko 
tetoválás mögöt huzodó jó indúlat szeretet éség! Magára szedi a kis koztüm kockás zakó 
mint a korzora jötek topogni! Ha nekik ez az Alázat köszönöm szépen maguk mútogatást 
othon a négy falba nem az Ur házába kéne! Probáltam eszközleni az Atyával eggykét szót 
váltást bármi tiszteséges munka végzésbe ha segittene akár, takaritás gonnokság vagyon 
örzés vagy csak eggy gyors gyonást csuszóra mert jelen pilanatba ami büneimet ileti 5p 
anyiba se meg vagyok. De! Tervem kutban eset az Atyátol is, csak a le rázást sunyi tekin-
tet el kerűlést érdemletem!

Amig valamit kézbe foghatot fel mutatni nem tudok Drága Édes Anyám felé szemébe 
nézni alig merek még, telefonon keresztűl is. Már aszthitem rendezödik élet körűlményem 
majd ujjab Sors csapás ki rugás formájábann! Jol lehet olyan ön kezemig menö cseleke-
detem miadt mellyet nem én követem ell! Mindeggy a kit illet be varja azt a Jo Isten égi 
bétéká is van a világon! Tény az hogy fel válaltam azt hogy, nézetem elltér egy kolegátol 
szöröstalpu szesz kazán Román patkánytol de csak a  Jozan Erkőlcs keretében! Amiben 
a más veszéjeztetése már nem fér bele semijen szintig csak ha meg tőrténik a nyomos ok! 
De tudom azt hogy nekem itmár Igazság statulálást felejcsem el, hitelemet el ástam a Tőr-
vény elöt mult beli bünös élet vitelem uto zöngéseit, egész fent marado éveimbe nyökhetek!

Csak eggy fáj csontig hatolva az hogy, családi kapcsolataim ismét épenhogy a határt 
surolja. Drága Édes Apám! Nélkűled a Tatár Család, nem az ami volt! Te erös kezed nyo-
mán tiszteségbe becsűletbe Isten félésbe mégha szígorbais fel neveltél. Hijányodtol csak 
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Drága Édes Apám!
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mint egy széltöl fulykált neylon zacsko el vakullva hánykodva tengödtem sok évekig csi-
béségben uccai tőrténetekbe korán vetemettem. Órvos ezt ugy magyarászta egy részint ge-
netika egy részint lelki fájdalmak miadt. 34-dik éve hogy az Égböl vezetel útamon. Senki 
felé még a Jo Isten se túdok olyan öszinteség mútatni mint mikor veled osztom meg a mi 
a szivemet terheli!

Sokan mongyák felejteni kell de ha én lelkemben bálványokal tőlteném ki az Édes Apám 
hejét túdom ki vivnám a Sátán müveit. Ugy élem mai napig mint tegnap letvolna mikor 
halotas ágyadtól erövel szakittottak el. Fel kellek kávé cigi majd logok ki az ablakonn te-
kintetemet el engedve a gecibe Ég felé. Imátkozok érted az után a Családért. Ugy van Édes 
Apám a kis kakúk fijókáért is mert ugy szeretem mint ha száz százalék édes testvérem-
ként. Túdom bűszke vagy rám és voltál mert jól lehet soká haragútam Édes Anyámra meg 
csalásodbol ki folyoan a vakarék arrol nem tehetet és én mindent, szeretetet tiszteséget fér-
fi eröt amit tölled kaptam aszt neki átt ruhásztam ugy igyekesztem, nevellni Emberé ahogy 
te mutatad példádat rajtam. Ez miat mai napig szorossabb kösztünk a kötés de miota ki 
jötem ő is tartya a 3 lépés ha, testileg közelittek felé ugy viseltet mint ha én fizikális bántásig 
fajúlnék! Vagy talán aszt gondolja meg változtam bennt eggy bizonyos irányban ferdűlve! 
Fáj ez a távol tartás de még minden vállhat jóra!

Bátyámal mint mindig ugy vagyok hogy nagyon sehogy. Tisztelem becsűlöm munka 
végzését de, féllek ha életbe lép az –

Tátár Sányi, hálják meg!
A toll megtorpan a füzetlapon.
Nézzed odá, Tátó! Tényleg tá vágy áz! Dá mágnőtt a báled, főnököm, dá jól tárt váláki 
tégádet, ászem ászt á dágádt pofódát!

Tátika válla enyhén megroskad. A pupillája kitágul.
Ne mórikáljád mágádát, bátya, tudom, hogy ágy márő fül vágy!
Tátika maga elé mered. A tekintete tört üveg. Preparált macska, örökös gunnyasztás-

ba dermedve.
Jáááj, tee, teee, ne ijesztegessél. Ezt á sándá árcodát ismárem, mingyár kigógyizol válámit! 

Csák láppáng, láppáng, ászt sitty!, bálém böki a bicsákját, ászt nézhátek!
Egy bágyadt madár pitypalattyol. Döngicsél a májusi lég. Tátika fázósan összeborzong.
Drágá szép tázsvérem, ná tágyél tönkre. Há ván bánned egy csipetnyi ámberiség, egy 

ánnyi, e, mint a kisujjám körmi, idefordítod ászt á rándá gyönyörű kálácsképedet, ámikor 
náked bászélek!

A világ közönyös hallgatásba burkolózik.
Ná szomoriccsál már meg, prálám, ná fácsáriccsad ászt áz én érzékeny szívemet, te, fi-

nom ájánlátokkal jövök, csak náked, hálják meg, rohánvá sietek, sietve rohánok, hogy 
felhájcsálák, és ez a hálá, vigyen el á gyász!

Tátika végigtörli a homlokát. A zsebét tapogatja cigaretta után. A két térdére könyö-
kölve rágyújt.

Nám szégyen áz, há csóri vágy, bátya, áccer lánn, áccer fánn, ilyen áz élet! Jobbán ismárlek, 
mint a túlájdon szülőányád, ápád, hálják meg, álőt–

Tátika nem fordul oldalra. Apámat, anyámat ne szedjed a mocskos szájadra, szólal meg 
fojtottan.

Nó, nó, már ászt hittem, elvitte á devlá á nyálvedet, diló! Csák egy kicsikét nágyobb tisz-
telettel forgássád, mág ne hárágudjál áz álázátos kérésért!

Mit akarsz, mormolja Tátika. Azt hittem, végeztünk.
Ászt hitted, ászt hitted. Hinni, ászt hád ne kelljek álmeséljek, hol kell. A biznicnek sohá 

nincsen vége, drága szép tázsvírem, tudod te ásztát nágyon jól. Ángem ákársz elbolondí-
tani, vágy sáját mágádát?

Tátika hallgat. A cigaretta érintetlenül füstölög a kezében.
Hát mikor csáltálák én mág tégádet, ászt mondd meg? Á Szigony utcábán is, ki védett 

be tégádet, mi? Á Jóisten, ászt gondolod?
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Tátika behunyja a szemét. A nyugtalanul vibráló héjon kékes hajszálerek derengenek át. 
Ha valaki most látná, arra gondolna, milyen fakó, milyen fáradt, milyen törékeny ebben 
a kegyesen melengető késő délutáni surlófényben. De nem látja senki.

Álszágődött mállőled a szárencse, válljuk meg. Álmúlott á te pünkösdi dzsukelságod.
Még egy pillanat, és a cigaretta Tátika körmére ég. Valahol távol kutya ugat szaggatot-

tan. Tátika felszisszen.
Dá sukár ez á márvány, te, csák most látom, jáj, de bábá! Ököl koppan a kövön, mint-

ha pata. Máddig ván mágváltva ez á prímá szép dikó, dáloljád csák, ággyetlen tázsvírem!
Veszed le a. Tátika hangja megbicsaklik, mintha egyszerre fojtana el egy böffentést és ha-

rapná el a nyelvét. Álla megrándul.
Csák érdáklődök, prálám, csák érdeklődök! Száretem á gúsztusos árút, ez á gyángém, 

micsinálják, te is tudod. Ná mondd, hogy itt bólyogátol álló náp, és áccer sem fordult még 
meg á csáváros ágyádbán! Csak ászt ki is kéne logisztikálni firnyákosán, ugyi, ához meg 
már rövid vágy!

Tátika nyel egyet. Ismét behunyja a szemét. Az ajkai némán mozognak.
Ne á Jóistennel tráfikáljál, vigyá el á gyász ászt áz ájtátos fájtádát, szárinted ánnák vánnák 

ámberei kiemelni és szípen, sutyibán elszállítáni egy ákkorá követ? Mert ágy dárábbán ké-
ne, ugyi, rinoldó, há már álnyomol válámit, ászt profin, pátiká stílben, nám áhogy szoktád, 
ész nélkül szétbármolni mindent mágád körül, ászt csodát látni, há káttőt pislogol, ászt 
elmáráznák?

Elég, elég, elég, nyöszörgi Tátika a fülére tapasztott tenyérrel.
Á logikus gondolkodás sosem volt áz árősséged, válljuk meg. Dá mondok én náked válámit! 

Há mágádon nem segítsz, áz ördög sám ságít meg tégádet! Hát mánnyi áz á tártozás, me-
séljed csák, ágyetlen gyönyörű tázsvírem? Sok van még bálőle, ugyi? Szágíny jó édásányád 
sá lesz már fiátálább, ugyi? Jólesne náki egy kis törődés á nágy mámlász fiától! Szárintád ő 
ittán (ököl koppan a kövön, mintha pata) nám ugyánezt ákárná?

Tátika fülére tapasztott tenyérrel előregörnyed, mintha el akarna tűnni a két térde közt. 
Elég, szűköl alig hallhatóan. Előre-hátra ringatja magát. Elég.

Álfogyták á tártálékáid, more, álfogyták á kápcsolátáid. Vágy tipli ábből á városból, vágy 
válem dolgozol. Nincs itt már olyán csírá, áki egy rühös kutyát rád bízná.

Tátika nem néz se jobbra, se balra, csak a földbe mélyedő ujjaira és a sírkő szegélyére. 
Lendíti a homlokát.

Há nem ákársz márványbán utázni, ákkor nem. Más ájánlátáim is vánnák.
Istenem. Irgalmazz. Istenem. Irgalmazz, kántálja lihegve Tátika. Minden szóra egy csat-

tanás jut. Minden csattanásra egy hörrenés jut. Tátika megátalkodottan kitartó.
Démoni csontzenét játszik a világ. Ropognak a mennybolt bordái.
Tátika homlokkal a sírkőre borulva térdel a földön. Alkonyodik. Valahol egy bágyadt 

madár pitypalattyol.
Minden rendben, fiatalember?
Tátika szédelegve felpillant. Tatárné áll fölötte. Tátika iszonyodva zökken a farára, tág-

ra meredt szemét az anyjára szegezve, pánikszerű kapkodással tesz néhány ráklépést, aztán 
háttal a szomszéd sírnak ütközik.

Szent isten, fiatalember, maga megsebesült, csapja össze a kezét az idegen öregasszony. 
Bántotta valaki?

Tátika végigtörli a homlokát. A fejét rázza.
Fel tud állni? Hívjak segítséget?
Tátika sebes arca összefacsarodik. Elbőgi magát.
Nagyon hiányzik az édesapám.   
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