
NA MI ÚJSÁG, REJTŐ ÚR? – KÜLÖNDÍJ

6565

Móritz Mátyás

Szóváltás
Avagy Rejt� Jen�, utolsó utáni levele

Tisztelt Szerkeszt� Úr! Biztos haragudni fog egy kicsit,
és rossz tréfának veszi majd, és el sem hiszi a szavam;

ha egyáltalán levelem, a távolból megérkezik,
melyben bocsánatát kérem, szánva és szégyellve magam.
Mert vallomással tartozom Önnek, vagy éppen Teneked,

de hogy hogy kezdjem és hol, most sajnos nemigen tudom;
mondjam azt, hogy nem adok már semmilyen életjeleket,

hogy nem is kínlódom tovább, mert halott vagyok, és nagyon?…
Most, amikor a föld alól írok és Önnek üzenek,
lehet, hogy hiábavaló is, válaszlevélre várnom;

testemben nincsen már semmi akarat, er� és meleg,
de Önnel azért tudatom, csúfos elhalálozásom.

Talán figyelmetlen voltam, naiv, gyáva, vagy ügyetlen,
és talán várhattam volna még, pár évet, vagy pár órát;

de tudja, F�szerkeszt� Úr, hogy hogy van: az élet kegyetlen,
fogadja hát el írója örök rezignációját.

Itt fekszem, nem is tudom, hogy hol, nappal és estelente,
és hogy újabb regényt írjak, az ihlet nem is rohan rám;

tudom: ha Ön el�tt állnék, fülem szavaitól csengne,
és ha meg akarna ölni, én széles mosollyal hagynám.

De bocsásson most meg nekem, és ha meg tud, legyen áldott,
de persze most feltartani én nem is igen akarom;
de kérem, ne várjon t�lem kéziratot, szerenádot,

f�leg most, hogy férgek marják minden nyomorult végtagom.
Irányomba ne is legyen, reményteljes optimista,
és a továbbiakban, a fülem kérem, ne is rágja;

f�leg most, hogy rám szürkült az örök álom, minden piszka,
f�leg most, mikor csak fekszem a kétes, nehéz homályba.
Részletezhetném is sorsom és a végem Önnek hosszan,

de b� lére ereszteni, jól tudja, mindig reszkettem;
de nem is igen tudnám most, mikor kezem alig moccan,

a földnek gyomrába, jó hat láb mélyre eresztetten.
Higgye el, még a postára is igen nehéz most mennem,

hogy nem is érdekelnek a határid�k és a percek;
a tollam, most is csak azért kellett zsebemb�l el�vennem,

mert tudom, hogy f�szerkeszt�m hogy bosszankodik és perceg.
Levelem fölött görnyedve, görcsbe rándul minden ujjam,
elönt a kétely, hogy hogyan kellene most fogadkoznom;

most, mikor nem önszántamból, mégis a föld alá bújtam,
hogy mentségemül most Önnek fel mit is kellene hoznom.
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Magam, tudom: haragjától meg nem kímélem és mentem,
hogy szemében most én vagyok a világ szégyene és korcsa;

de mi a fenét tehetnék: alul maradtam a küzdelemben,
és köti a kezeimet a halálnak fehér gyolcsa.

Nem vagyok már se búskomor, se íróalkat, se vidám,
nincs semmi, mi felmelegít, és nincs semmi, ami áthat;

nem vagyok se életer�s, se egy tehetséges titán,
és hiába mérgel�dik, hogy engem többé nem láthat.
Tudom: tartotta a hátát értem, többet is, mint sokat,

és azt is, hogy Önnel ilyen csúfságot még sosem tettem;
elvesztettem légzésemet, elvesztettem látásomat,

hogy egy napot se élhessek én ennél már öregebben.
Nem járom a nappalokat, és nem járom az éjszakát,

és szememen a könny helyett csak a rézfilléres lobban;
tudom: legszívesebben most a Dunába l�né magát,
elnézést, ha halálommal az Ön halálát okoztam!

Levelem úgy írom Önnek, a síromban csendben ülve,
tudva, hogy már soha többé nem kapok lábra és er�re;

a válasz-levelét nem is tudom, milyen címre küldje,
és �szintén, azt sem tudom, meg mit értenék bel�le.

Hogy megérti a halálom, csak nagyon mélyen remélem,
és hogy a továbbiakban nem zaklat, és meghagy halva;

ezért írtam mindezt Önnek le, feketén és fehéren,
fölöttem a szavának és a pénzének sincs hatalma.
Nem is emészti a szívem a továbbiakban a bánat,

tudva, hogy nem lesz több �szöm, telem, nyaram, és tavaszom;
hogy nem láthatom a képét (ahogy a drága hazámat),
hogy szorosra kulcsolódnak ujjai a fegyver ravaszon.

Nem írok és nem olvasok én már soha, semmit tovább,
az elvárásaival most hiába nyaggat és gyötör;

hiába vár t�lem klasszisregényt, egyetemes csodát,
most, hogy a halálba süllyedtem, akár csak valami vödör.
Nem áztatom már az ajkam bíbor csókkal és borokkal,

és soha többé nem teszem én már nappallá az estet;
és egy tánchoz sem dúdolok téveteg és bús torokkal,

úgy játszom most átéléssel a halottat és a restet.
Tudom: nem lenne meglep�, ha Ön most nem is tapsolna,

ha tartógerenda alá tolná, a f�szerkeszt�i széket;
ha elkeseredésében, a lúghoz mérget habzsolna,

nem is értve e levelet, ezt a halotti beszédet.
Tudom: nem egy kritikus majd rajtam köszörüli torkát,

de persze majd lesz, aki csak most lát engem ragyogónak;
hogy a népszer�ségem majd ezután bont csak vitorlát,

miután eljött értem is ama éjfekete csónak.
De be is fejezem, egyre szörny�bb kezem reszketése,

nem is tudom már tollamat, újra tintába mártani;
de kérem, F�szerkeszt� Úr, hogy jól az eszébe vésse:

velem csak halála után lehet képes szót váltani!


