
A jós a kártya fölé hajol, ízületes kezei olyanok, mint lehangolt zon-
gora besárgult billentyűi. Hirtelen eszembe jut a híres könyv hírhedt
jósa. Áporodott penészmacskák a porcicáikat kergetik ebben a vak
papagáj lakta szobában. A Bugyogós Rózsi műintézményéből halk
blues hallatszik. A jós öregasszony ma még nem fürdött, kiérezni az
ecetszagot a ruhájából. Valaha szép arcán most izzadtság honol.

Meleg front van. Isten csigázta pörgettyűk, derviseim, jöjjetek
egy táncra! Mindegy, hol olvastalak benneteket, csak jöjjetek a zöld
táncruhában és a fekete papucsban, rezzenéstelen arccal. Jelzőim,
életre keljetek!

Minden giccsem egy kopott fémtálkán hever. Ilyen volt valaha a
homokozó lapátom, minden ballépésem, falsul elsült nevetésem.
Panelok, örökké panelok.

Tűrd be a vers szélét, Csuri, hallom nagyapám hangját. Ki van a
derekad, megfázol! Nem voltam beteges gyerek.

Úszom, szemben az árral. Zongorák és őrült dobok szólnak a sem-
miből. Nincs itt Trisztán és Izolda! Nem Wagner szól, de még csak
nem is egy édesbús francia sanzon. Pánsíp. Mintha otthon lennél hir-
telen, és elönt valami lágy meleg karamell. Dobok megint és sípok!
A nő és a férfi vízben forog. Szeretkezés az irrealitáson túl. Lélekké
válsz, hogy lélekké váljanak a szavaid is.

Néha hátranézel, s látod magadat, amint csecsemőként huppansz
a fövenyre. Aztán látod magad gyermekként pitypangot kötni. Látod
a saját angyalodat is, aki minden áldott nap elkísér az oviba.
„Meghalsz”, mondja, és bebalzsamoznak, mint egy szent állatot.

Szeretem, ha nem vagy normális. Ebben a városban senki nem az.
A félelem avar szagú. Az utcai élet apró jelenetei: az agorán

dühöngő boszorkány jelenik meg, de lehet, hogy te vagy az, amint
váratlanul Penrose-háromszöggé válsz. Félelmetes átkokat szórsz!
Mindenki elnémul.

érzi a jós, szemedbe pillantva, hogy ki vagy? Az aranyásót ki érti,
aki a patak mocsarában keresi az igazgyöngyöt? Valaha te is kerested
a szellőben, a mesékben, apád szemében. A sás összenő. Kezedben
szita. Tested remeg. A szél, hideg északnyugati. Magadat siratod. A
zene leszáll, majd emelkedni kezd, és újra süllyed.

Talán a gyermekkorodban, az őrült kertjében, ott ahol, pisálni szo-
kott, figyelted meg a nem ember mivoltát. Láttad a Jegeskében, hogy
mennyivel bolondabb, mint te? Taplót cipelt a fején, rózsakoszorúval.
A te fejéked csak egy ócska, kék szalagfonat volt. Mennyivel különb
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nálam az a kis ember, akinek nem tudtad meg a nevét sem! Ráordítok az asszonyra. Nem
érti. A szeme opálossá válik. Ember, de hiszen ez csak cannabis-mese.

Jegeske, igen, így hívták. Akkor fogom tudni, ki vagyok, ha elolvasom végre a nevét.
Az ünnep összezárul fölöttem, mint bőr a seb fölött. Egyszer már belehaltam a szere-

lembe. Csak úgy tudok írni, ha ütik azt a dobot. énekesnő lehettem volna. Mindig-mindig
énekeltem. Álmaimban délen éltem, ahol kifestett lányok hada vonult végig az utcán.
Színesek voltak, mint a trópusi papagájok, és majdnem olyan lármásan kacagtak, és tere-
feréltek.

Persze, tudom én, hogy vissza kéne változnom disztingvált nővé. Nem a múltban
élnem, hanem a jelenben, ahol tüntetnek a tanárok, és a nethasználók. Ahol a nők egy-
szerű rutinnal teszik helyre cseppet sem giccses sminkjeiket.

Bugyogós Rózsi ajtaja felett bekapcsol a neon. Itt van a jelen. Adtam magamnak pár
percet, hogy rám telepedjen az ábránd. Sorsszám 11-es. Hirtelen nem tudom, hogy a
sors kezébe mennyi pénzt adjak.

A csók / hódolat Brâncuși-nak, videoinstalláció, New York / Continental Szálló, Kolozsvár, 2014. Fotó:
Sebők Botond
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