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Kovács Asztrik

Ha már úgyis itt vagy
Ritkán szoktál felmenni a padlásra, de mindig feljönnek ugyanazok a borzongató 

érzések, amik az els� alkalommal benned ragadtak. Sötét, fülledt padlás ez. Po-

ros, kicsit talán dohos is. A sarkaiban, vagy valahol a sötétben egerek motoszkál-

nak, néha csattan egy-egy egérfogó. A kifeszített köteleken nesztelenül száradnak 

nagyanyád leped�i, értük jöttél most. Nagyanyád küldött fel, hogy összeszedd 

�ket, ha már itt vagy. Kelletlenkedve, de feljöttél, kezedben a kosár, és most 

szeded a leped�ket. Nem hajtogatod össze, hanem csak belegy�röd a kosárba.

Amikor már mindegyik benne van, leteszed a feljáró mellé, odasétálsz a 

f�gerendához, és levágod a felakasztott gyerekkorod. Ha már úgyis itt vagyok… 

– gondolod –, meg amúgy is eleget lógott már.

Falak
A buszmegállóban vártál, nekivetetted hátadat a falnak, és arra gondoltál, hogy 

hány ezer falnak vetetted már neki a hátad, és valószín�leg még több mellett 

mentél el. És eszedbe jut a privát négy falad, amelyek között alszol, gondolkozol és 

létezel. Az a biztonság, amit magadnak bérelsz. Eszedbe jut, hogy ha ebben a szo-

bában vagy, jobb esetben egyedül, akkor a többiek a logikád szerint kiszorulnak.

Eszedbe jut, hogy te is ki vagy szorítva abból a házból, amelynek nekiveted 

a hátad. És azon gondolkozol, hogy mi lehet odabent. Persze nem mennél 

be, mert most más dolgod van, fel kell szállnod a buszra, és el kell menned a 

postára vagy a bankba vagy a könyvtárba, vagy akárhova. De az, hogy ki vagy 

onnan szorítva, elkedvetlenít, talán egy kicsit fel is idegesít.

És akkor, hogy eltereld a fi gyelmed, elkezdesz híres falakról gondolkozni, 

olyanokról, mint a kínai nagy fal, a berlini fal meg Hadrianus fala. De nem jut 

eszedbe semmi különös, csak pár fényképes illusztráció az általános iskolás 

tankönyvekb�l. Itt értek utol ugyanis el�ször ezek a híres falak. És kicsit úgy 

érzed, hogy a fal, amelynek nekiveted a hátad, sokkal fontosabb, sokkal súlyo-

sabb, mint ezek az úgymond híres falak.

Ez a kurva szeparáció. Miért is zárnak ki téged? Mit rejtegetnek ott a túlol-

dalon, mert egészen tisztán látod már a dolgot, hogy egy falnak egyszerre csak 

az egyik felén lehetsz. Ezért fal a fal. És aztán elkezdesz kiskapukat keresni ez 

ellen, amik lehetnek tényleges kiskapuk vagy egyéb nyílászárók, és azt hiszed, 

hogy megoldottad a feladatot, de nem. Miel�tt megkönnyebbülnél, rájössz, hogy 

valami mindig takarásban lesz. Nem lehetsz egyszerre a fal mindkét oldalán.

Feltételezésed szerint, sokkal több fal van a világon, mint ember. F�leg ha 

a természetes falakat is beleszámoljuk, mint például a sövények és sziklafalak. 

Most azon gondolkozol, hogy ha minden létez� falat a végtelenségig meghosz-
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szabbítanánk, és meghatároznánk, hogy melyik végtelen falnak melyik oldalán 

állsz, akkor az kidobna egyetlen, meghatározott pontot, és az nem lenne más, 

mint pontosan az, ahol állsz.

Megint azon agyalsz, hogy mi lehet ott. Mit rejtenek. Varázslatokat, szép-

séget, vagy épp amit keresel. Túlvilági élet, meg ilyesmik, amit csak akarsz. 

Elhiszed, hogy ezek vannak ott, és a fejedbe veszed, hogy kiszabadítod a falak 

másik oldaláról.

Végiggondolod, kiterveled, felépíted, hogy ezt hogyan teheted meg. Szer-

vezel embereket, eleinte csak internetes hirdetésekb�l, aztán tévé, rádió, 

minden faszság, magad mellé állítasz egy kibaszott nagy tömeget, aztán még 

nagyobbat, még nagyobbat. Felfegyverkeztek, bontógolyókat gyártatsz, vi-

láguralomra törsz, és minden falat lerombolsz ezen a kurva Földön! Egy sem 

marad, elpusztítasz minden természetes, mesterséges, vagy történelmi falat.

Aztán rájössz, hogy nemcsak ilyenek vannak. A horizont is ellened van. Ha-

talmas er� és t�ke ellenében kiegyenesítteted a Föld felszínét. De még mindig 

nem jó.

Az emberi tömegek is falak, ezeket él� falnak nevezed. �k takarják el azt, 

amit keresel! Kivégzed �ket, belegyalulod a porba mind a 7 milliárdot!

És ott állsz a tükörsima, lecsupaszított, kilapított sárgolyódon, pontosan ott, 

ahol a buszmegálló volt egykoron, és nézel, csak nézel, de nem látod azt, amit 

keresel. A hátad mögött van. Na most mit csinálsz?

Megváltoztál
A körúton sétáltam egy fáradt délutánon. A leveg� narancssárga volt, a járdákra 

vetült fekete árnyékok azt beszélték, hogy megváltoztál. Régen ki nem állhat-

tam �ket, ahogy nyújtózkodva hevernek a betonon, de aztán észrevétlenül 

megszerettem.

Azt mondták, a b�röd szürke, a szemeid jelz�lámpák, az ereid utcák, a ha-

jad felh�, a mosolyod folyó, és hátadon a százéves repedések és golyónyomok.

Azt mondták, mindig itt éltél a városban. Beléd égett a térképe, a leveg�je, 

a valósága, a szavai, ahogy panaszkodik a villamos az éles kanyarokban, ahogy 

zajlik a folyó, és ahogyan az üres utcák téli estéken cip�kopogásról álmodnak. 

Imádtál itt mindent.

Azt mondták, miattam van. Hogy az élet m�ve, egy olyan életé, amelyik 

kedves öregasszonyként kivajazta veled a város tepsijét, hogy amikor készre 

sülök benne, ne tapadjak a falakhoz, ne ragadjak bele.

Én ezt nem hiszem. Itt n�ttél fel, olyanná n�ttél, amit a város megenged, 

ahogy a tészta kitölti a tepsit, a víz a poharat, nem vagy se több, se kevesebb 

ennél a városnál.

Pontosan annyi vagy, mint a házak, az utcák, a parkok, a terek, villamosok-

kal, buszokkal, aluljárókkal, rohanó emberekkel, pocsolyákkal, repedésekkel, 

csikkekkel. Megbújnak benned a veszélyes utcák és a kedvenc helyeim, ahova 

szívesen megyek.
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Hirtelen történt, senki nem számított rá, amikor a tavaszi es� el�tti fül-

ledtségben kinyitottad az ablakot, hangtalanul felrobbantál, és elárasztottad a 

várost, mint az özönvíz. Végigsöpörtél minden úton, minden házon, megsimí-

tottad a fákat, meglengetted a zászlókat és a hintákat.

Ahogy megyek az utcádban, ahol laktál, te csöpögsz a lámpaoszlopokról, 

és azokról a szürke falakról, amelyeknek támaszkodva vártalak. Úgy érzem, 

mintha eddig szeretett volna az utca, de valami érthetetlen dolog történt, és 

már nem tartozom többé ide. Lehet, hogy elkészültem. Kezd�dhet a lakoma.

Amiken gondolkozol
Egymás mellett ültök a padon, a kidobó meg a kidobott. Nem is érted, hogyan 

változtak meg a dolgok ilyen hirtelen, de nem is várja el senki t�led. Az elmú-

láson gondolkozol, hogy jó eséllyel soha nem fogtok így ülni, egy padon. Ha 

néha véletlenül összefuttok, csak olyan bénán köszöntök egymásnak, talán be-

szélgetni is elkezdtek, de az is olyan esetlen lesz. Azon agyalsz, hogy ma – meg 

még talán pár napig – megint nem fogsz tudni aludni. Enni sem tudsz majd. 

Vágyni fogsz rá, de ha mégis sikerül lenyelned valamit, kihányod. És elköszön-

tök és megöleled, mert tudod, hogy hiányozni fog, és az jár a fejedben, hogy 

nem tudod, mit fogsz gondolni err�l az egészr�l pár hét múlva.

És este van, a plafont nézed, leinnád magad, de egy barátod sem ér rá, majd 

csak holnap, és nagyjából három órát sikerül aludni, mérges vagy, amikor nem 

jön az álom, pedig még a szemed is behunyod, de semmi. És amikor mégis elal-

szol, akkor is hamar felébredsz, pedig sosem voltál egy nagy korán kel�, de most 

fent vagy már hétkor, és egész nap nem eszel, csak bámulod a tévét, meg gitá-

rozol, de inkább csak összevissza játszol rajta, halkan, mert vannak szomszédok.

Aztán pár nap múlva még mindig csak az jár a fejedben, hogy � most biz-

tos tök boldog, te pedig itt emészt�dsz a valóság gyomrában, mert úgy érzed, 

hogy az lenyelt, és ha tükörbe nézel, még a fognyomokat is látni véled. � pedig 

biztos szép a tükörben, kisminkeli magát, hogy tetsszen más srácoknak, akik-

kel találkozgat, meg annak a nyálas buzinak, akivel még el�tted összejártak, 

és verseket is írt neki, melyeket � megmutatott neked, és olyan rosszak voltak, 

hogy felfordult t�lük a gyomrod. És mégis lefeküdt vele. Nem is fér a fejedbe. 

És arra gondolsz, hogy még � is jobb nálad. Enned kéne. Lemész a boltba, az 

ujjbegyeid fájnak, és hámlik róluk a b�r, annyit nyúztad a gitárt.

Az utcán sétálsz és nézed az �szül� fákat meg a kibaszott színes leveleket, 

de ez csak a látszat. Valójában ott mozog a kidobó a fejedben, iszapként ül meg 

mindent. Mocsarassá teszi a gondolataidat, és olyan nehéz köztük mozogni.

De aztán rájössz, hogy nem is � a gonosz, hogy a te fejedben bizony 

könny� eltévedni, mert minden zajlik, márpedig egyszerre, és � egyszer�en 

eltévedt. Bolyong, nem is látod, csak hallod, ahogy kopognak a léptei, ahogy 

keresi a kiutat. De hát te nem adtál neki fonalat, hogy kitaláljon. És türelmetle-

nül várod, hogy rátaláljon végre az a szörnyeteg, aki az ilyen eltévedt lányokat 

szokta felfalni ebben a labirintusban.


