KAMASZ- (ARS POETICA) SHOW

VETRI FERENC

„Adjunk hálát az istennek, hagy gyerni е kеink ∎egészségesek"
meg a bimkaknak is mert- ь ndáilkban felmelegiszünk
de Ilegljablb ki se menni tibetben sem rassz abb
egy évszák se szűkszavúbb mint a tél. egyszer űen: hideg
még a rend5rölk iás a fagyos szalannárál ibeszéllgétnek
egy férfi рl ismеrőseiit ma mind magáhaz hívta
itt van az anyja i é а4e je ∎bu Kle senki sdnes ajki'
viz'iІtelne mondtak: n лugdiíjas.? ,egyik Bába már a
sírban és ez az ami engem izgat: uitálom a
rendes munkaidőt végül nyїugclijass leszel
~

egy negyven év körüli ,asszany гldérlt meg a postán
hagy írjak helyette (vérvö гöis rózsát ábrázolt a
drága doktor úr
az éjjel önrőll álmodtam
tavasz volt pont Milyen rómsákat ldtttunk a kertben
amelyek közül egy a !képem van . melegen üdvözli Ilonka
de a rózsák nem lakkozdttak ám ez nem tesz semmit
s a könny sem az asszony szeméhen}, nem jelent sokat
(az Is foglalkoztatott hagy eigész :éjjel egy n ővel1
veszekedtem persze álmomban s ere nini m: elil бkes:
haragszom rá mert mindig mezteileniiQ látom
s az izgalomtál fölélbredck amit srzégy eПek Is)
~

először marib arban szidtak meg mert az ubcán oilgarettáztam
di maribarban l,áФtam а legfantasztikusabb n ёi lálbat
vida ibalettáncos vo Іt de most tedhnaІбgiát tanull
ám operaénelkes а vőlegiénye aki szin гtén megszidott
mert ciigamettázta.m a szabában s ez torkának árt
~

aztán ljuiьljanálban .is berúgtam me тt semmi (különös részegeslkedn i
legalább +ljubljanában nem s megsirattam a jelszót
republiko sretan Eti ro đendan aljkor már józan voltam
így sírtam „mint ahogy víziben s>ír a mássz"
és hеlyesn ek taQáltam Iiкilézni más. lköФtњőt ajkkar is
amikor taszival P.r ől vitatkoztam (semmit se ért mert
taszi n őgyűlölő „nem tudok magamnak fogni n őt")
~

~
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és rájöttem hogy az egyeblen _.cél ami еrt éliink a nő
nekem még egy se volt még 'eggyé +se voltam
hiába t đlá ~}ták ki n уugat.on a felfújható .guminőiket
(nem tudom megszűn+iik-e ettől a :gö+res vagy még
jobban fdkozódik s már +ma+jdnem fatalista vagyok
de én mindig csak majdnem az vagyok)
lám san~ki sem hiszi. ei1 (igaz nem is mondtam) hogy
áktáberben naponta sírtam a halott n ő müaitt akit
megöltem magamban (még 56-bon halit meg rámeó és
Júlia stílusban) a rajzregényt is megik őnnyeztem mert
győzött az igazság ,és a végén mindemIki boldog volt
talán éppen ezért érzem azt hagy halnap meghalok
mindig ma érzeun hagy holnap meghalok
ekkor sietek valamit tenni pedig ez alegnevetségesebb
meg a hymen-+komрlexes férfiak ide én
vlalóban úgy érzem hagy hdlnap m,egha(lok és
éppen ezért vallom itudatosnaJk magam
így került P:nek a képe a:sztailamir.a honály+as már
(ezzel nem akarom a iköilbészet mélyét érzéke'ltetni
egyЇszóval: tánsaslképr ől na+gyіtott)k fel
ami nem si+kerü'lt a legjobban) lxóasztalcman van az
ardképe keretben és а héte+n volt a nevenapja
mellé mus7kátlit tettem: ez a 1egszeményebb
иirágfaj.ta (az ePlenikez őjiét báriki állábhatja)
most már sehogy +sem tudom b Іьizonyitami hogy ember az
eа-nbernek asák eszlk őze lehet (minden magyiáráza+t Ikizánva!)
megfogadtam hagy csak én leszeik eszlkóze magamnak mert senkit meg nem alázok de ez nem jelenti az önmegtartóztatást
„adnunk hálát az istennelk hagy gyermekeink egészségeseik"
meg a bi гtkáknak is mert bund+ái+kban felmlelegszüwnik
de legjobb aki se menni tibetiben sem rosszabb
mivel elölről kezdem így valinak verset írok hogy
arcára emlékezzem a címe arc íme:
megcsákоlam
a
homlokodat
гerft itt
kezdődik
az arc
di
kásdbb
se
mutatod
meg magad
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grafika

inkább
hagyod hagy
orrommal érezmem
bőröd ,szagát
és ne
heszéljeгΡk
mert a
szavaik
hiálbаvaloralk
razsdás аk
rtirtaik
és azt mondod
hogy barotvá llkoт аm
meg mert nem
vaigy fakir
csalk
1ány
ajki
egyszextií en
engem
Ikedvél
~

~

~

és ,taszina+k is aj•ándat,tam verset mert úgy árzean hagy
rajtam kíviil csaik 6 ,bíziik bennem íme:
ha araegnövölk гrtó • szlép h "aza:t e,mele;k
ha megnövöd цrбаszta2оmra virágot teszek
szegfшt róvsát feih,é+ret vöröset
ha megnmövöik
~

ha ,m,egиövödk majd ,so іkat utazam +keresztülkгasul а ilágan mha megnövölk
egyetlen és fésze%an,ent đ ilesze k
ha anegnövdk
~

ha meignövök ajkkar ,semmit a vers kedv цént!
csak PJről írok aikk már mindeigy
ha me,gnövük nvég azt Is meigboosátam magamnak hagy — megnövöfk
és Pmeik is írak verset mert Tényegében ő az én
egyeclüsli nagy szerelmem ,s 6gtön boсsánаtat kereik

tőle mert a mszerelem szó sablonos de rnúg
mást ki nem találnak addig be kell érni vele áme:
szerették téged
és aninderLkit mszeretek
benned minden nőt szeretek
az elдb+bit kibővítem: ha hegyet néxek
jobban +látom az ég magassá gát
mtán a folyó mélyét &rlean jobban?
sima a mi táj,unk
xnmessa'vrаl tna!k miи ket
~

~
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szülőfa lurn már vajdaság
di míg hazámon át
át nem járja а viгlág idegrendsze.r.ét
költőnek addig nem neve г hatisz!
~

~

iezek szerint tehetség nincs: minden az idegek miunikálj а,
a .tehetségeseket 'idegeselknelk kell nevezni ez цtán
a zsenin röhögök mert nyindegyilk 'hülye volt
tiszta hülye s ez .már ,a tölkéletesseil azonos
párja sincs mint ahogy a n ővel sem ér fel az ország dolga
(mindezek után !ismét ieljutak az érte1em Ihatáráing)
a legib+iztasаlоb nlégiis az ahogy invmár egy hete tudtas
vagyok (holnap meghalok!) és egyre csodálkozom az
embereken akik nyugodtan dolgoznak és n őkkel vannak
ily módon kerültem gézilkéneik a 1evelez ő-рóikhálójiálba
gézike most nősül így mondták német n ő autója van
de én. egé+sz.en másit látok a 'n őiben mint a rossz myelvak
a leg.astobább akkor voltam amikor ezt irtani:
remélean nászajándékot nem vársz ,t őlem dé gézike
meigérti (ta+lán kanvalytalannaik min ősíti) lám néki
már komoily nője és Ikarakterpóitló autója van
lacika ,is svédorsz'agba ment a гnenyasszonyához
6 iа 1egnagyabb +nacionalista ám ez semmit se nyo пn. a
latban (mit bánom én ki miidyen •érzelfm ű) mivel
teljes bizt.onsággal állí,tom hogy a n ő az ő esetében az
arsrzág dolga (kérema ne vegyélk •ezt általán юsѓtva)
ilyen drámát l"attam már milan 'tuturov ,írta: par tizánрг,оbІ éта s rögtön eszembe jutottak az amerikai
ascar- díja;s filmek amelly elk négerpraьl:éanát taglalnak
(ez .a m űvészet fogalma!) téháit •a novi an đ eo
öngy Qkos ákar 'lenni (ekkor ;gy őzne utdljára éalc+tében)
di amkor LeleségÉnek mis+gmandja hagy táxlgyІa volt Csk
és haromezerszer Ћ á'lt vele
nem is falytatom: he,ppy end a vége
~

~

~

talán ezért szeretném elhinni azt hogy az enibereknek
akiket ismerek nem adok semmit csak elveszeik t őlük
de ez lehetetlen mert akkor 'küírülnémek és
nem lenne feszes rajtuk a b őr (olyam ez mint a két
zárt .gömb teóriája: ha egy pontban ёsszeérm ek akkor
ezen a „ponton" át ,kölcsbnös a tartalom átámamvlása)
~

egyedül .i vágyam hogy én Megyeik az ehs ő kommunista
hogy mindent tudjak amit a tudomány tud ,és Sejt
mindent mindent mindent mindenit mindent mindent
mindent mindent az értelmiet csak gén fogalmnazzamn
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egyedüli vágyam az hogy a n őt megisnmerjem
hogy mindent tudjak amit ódám tudott róla
így pálcát se törhetsz niert minden du гplázatat
nem elég költ őnek lernnii . гtudásnak is ilenni ike1Q
és ide tartozik az is hogy a szaki ihüly^eségnelk tartja a
katonaságot mert minden arszág védekezés гre van berendezve
így az esetleges hábarú se esedékes mi:vel egyforma
joggal bír az áldozat és а gyiilikos amire
гnég senki e jöibt тá (egyáltalán senki):
a myásadi.k ё1
az első halott
mindenki ha~landá
és ez nem átak mint ,ahogy а nő se az
akkor mondjuk ki: ,ninas haml~et! nincs ,ti be ar nat to be!
régáta tudjuk hogy az éremne К harmadlk aldiaila is van
ami csak a n őkre nem vonatkozik és ez az egy ~edоli
ami érvényes а fдldön meg a гmennyekben is
(Műsorom első vendége Gézike. Élek az alkalommal, hogy én beszaéljek róla, mivel ez a nm űsor neon a szó szoros értelmében vett
slhow, szem antológia. Önmagra nem mutabkozhat be, mert legyetlen
bfres levelét ;sem őriztem meg, amit јga.zán &aj n álolk. Gézikével
egyetemiiista karorvban együtt laktam. Géziike volt ;köztünk a legérddkesebb pofa, ás a legolvasottabb. Jelenleg nászúton van.)
géziike úgy képzelte él férfikarátamit életbölcsességnek nevezett
hagy kislibával tör бli ki a feneiéét szükségvégizés után
mondta .is hagy a kisliibanak olyan pp ~ulha , és selymes a pelyhe
nem hasanlíbható hozzá 'egy fajta wc papír se
meg hát ő földműves szülők gyeгuы ekе
így hát eredetibbet nem tudott гkitailálrvi mint a +kishibát
persze a falusi udvarba !képzelte magát és az udvar hátsó
x~ élsziébe emеlt , vályоgгklazetbra vagy egyenesen az isfiállóba
amely közeire! b van és téilen ,a 'lovaktól meleg
ám ,gézike orvosnak készül ,és most 'is emlegeti a гkishibát
ha nem sikerül néki akkor inkább nem szik
így találja hélyesnek de rajong ,az opeгáér!t dhapinért iás
csak hasiszú készül ődés után sze ~llen,t
finom a lélke s ,nagyon kedveli a szagokat ptl. hacrisnyáit
minden este megszagolja kiözben оlyan hangot hablat
mint aki pezsgőt ivott ám ez az igazi gy'бnyörívsége
meg a parazitaság de ő sose kér mindig kap
ekkor hízilk a lélke mert ködkedvelt fiúeáka
tőle jobban senki se kívánta a rendet гés túsztaságot
(ez figyelrn~eztetés: belii4r ől mendeblenség van!)
ilyenkоr dérrel-dúrral rvocagatni kezdett .de csinálta
mivel wtána tiszta volt a keze honú ilevelet űrt
és orgonát tépett az asztalra és Јszгvből öaült
amikor vii;lágnézetét kialakútatta
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míg más aYцvndent ártett gézike semmit e értett meg
legtöibbször káromkodott ha valamin szájtátva csadál(kaztaun
le+gkјfizetőibb közönyösnek lenni de nehogy összetéveszd magad
sziszüiphassгaа mert elvégre is sok pénz vadászat bmw
ilyenkar mindig három pont ikövetkezett meg a lciusilibatearia fejtegetése majd megmondtam neki hagy ismét
visszatértem a P. 'iránt érzett szerelemhez amii után
szolidaritásból !kitört a néma halugatás
gázike az új hulláuiú francia filaneikhez hasanlít
(ez mбg nem jelenti azt 'hagy tánazza 5ket)
várében kelcti fegy еlem is van s ezt aikkar
bízanyítatta be amikor megette a ból,gáir - írtó sás hailát
mert az a fekete ;tengerrel taikaméko мчkodott (а ibaLgár
kürtös az aperában s „am:it kapsz fogadd eti!") á в•n, azt
sem szabad kifolejteni hogy а bálgár lányával •is hálit
(A világon volt egy Forradalom. „Az új ,gyárat neki köszö лhetj шk!"
„Az új kárházat nefki szentelj űk!" „A ví: ~ iemőművet is a Farradal оmitál kaptuk!" Mit+iu,gelken hoztak tiátiba, őriilebbe. Ёljem!
Ё1jen! Mindig a F•arra•dalamra hivatkoztunk, és а pénzt is a Forradalomnak ,köszöntiik. De ma igy гondják: távalrói látszik ј á1 а
nagyság: hivatkozz az ősiködre!)
č faluban mindenki Іb.aračkit kap 6s а malamlban a szöпrebkezetben a ćil.imarb•an dolgoznak meg saját fёldjüik is van
di a házaikat nem tatarozzák ki a v јtágért +se és а nagyikacpu
is +kidől-bedől ám az utcán retten Фő lombasak а fák így
nem 1átni az otthonokat (a zöld fa reményt jelent nézd
meg bármilyik álmosköлyvben) аztán fwtballoznafk meg sokat
nevetnek és а partirzándalok a legszebbek asü1t bárány
mellett persze ,а LгуІј nІkа is a szemünk +el őtt legyeu
az újjáépítést a szövetkezetiotthon jelképezi (ahová
szavazni járnak) meg 300 m hosszú betonjámda
az előbbi közvetlenül a háború utána m бs+ik
két évvel ezel őtt (telhást plusz a statisrdtikában)
a vlа+k biz voznog reda című filmnek č-ben volt a
bemutatója de a kozamár бl is megenvlékeztek (az emberek
a sakkjátswrnákban gy őze'lemre mennek mert a
remi .pocsék kiegyezés amit nehéz elérni)
оlyan derűsen üdvözlik egynn,á st mint napsugár a harmatot
(a hasonlatot is anegengedhete m hiszen verset írok)
:kívülvik senki +se hallgat meg hívebben és komdlyalbban
mag •azt Fis ,tudják mi tartozik a veasbe és mi a prá đába
s elnézik nekem hagy gén nem ѓ udam
de andndann уiszar kinevetnek ha azt mondom aálwk (ódai
hangulatban) hagy hősök voltak: igaziak nagyok
ez rmár nem is szerény+sé+g hanem unalom
~
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а hábarúrбl riYkán beszéQgetnek (néha utolsó adutnalk hasznádják di idaáig ritkán jwtnaak el ат az ittas állaр at kivétel)hasbtбl-ЈkІt'táiig :mwnka ~heіlyen tevékenyikedneik és hagy ps ггeпű
kiifejezésseil éljelk: egy-két gyereket részeg fej j1 csináaltak
meg di ez a .te'rm ,elést ,nem beflo ~lyásolja mert az ífjíuság
fagékany а tauuláasra és súgjuk meg azt is
hagy asz még asгtalék ks minden bizannyál
a č-,i öregasszonya heten megy németarszágba is az útlevél' en ez áQl: vendégség de kint marad mert két filc esett
el a hálbarúbаn s Qn!i:nadkebten ra fasisztáak оlldaTán harcoltak
(a fаl bealick erre mit se mondtak mit se mondanak
poQitizálás kö љ n: ott sok a háabo гús bűnös) az önеgasazanyra jó nyugdíj vár (öt évre visszamen őleg) meg
egy kis tisztelet ami a küilfölddneak 'álta(lálbian nem jár
úgy látзzik:
kölcsönös volta gyilkolás
és nemcsak az öregasszony hanem a háború utáni nemzedék is
(Е t a m(asort egyik isrmerósarnine гk aгjiánloan, jaki nxind&g ,maindenkivel azonosulni akart, mindenkire hasonQítani. Magunk között Gilber-nek hívtuk.)
én azok közül vagyok
akik a korzó szálén állnaak
déleal őtt és este is
(ém nem apellálok!)
én azok (közül vagyok
akik iszemtelenek
(emért kémam: ne
áltálánasitsanak egyszer sem)
ЕN NEM VAGYOK M11VЕSZ
CSAK BETÍUT VETEK
SIZС NOiK SЕ VAGYOK
CSAK BESZI✓LEK: KÖZLÖM
a nosztalgia 1kiü;ll az arcodra
szemedbe költöгik
bámulnak az embereik
csadál.kozva meгghöQ~kenve
lényegébeni ez vagy te:
(attás. véteal pénz mi az?)
egyszer twist egyszer Paganini
(mikoir melyik vagy te?)
gaz imáanyr&l сёQrál többet neon
tudsz mint azt hogy égis¢
( teslitđdik a pohár
di sose lesz tele)
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csöppéket iszol (igaz:
ha hi.ányziik a mél`yгΡség
a tenger is Ikevés ahhoz
hоgy valami, ekék Tegyen)
két ember vagy mondod
(mikor melyilk vagy te?)
ingadozol: polgári
lét és másanülyen:
az elsőt m,ár P.nek adtad
vagy érte nem tudod
(a sor végén Ikét id-é
páros-neved: ferenc)
a rnás,ik ;létet magadnak
szárntad (ha csak rajtad
állna akkor esem tudnál
választani) be vagy zárva
ha most P. ellőtted ;!enne
neon iszбlnál csak megiitnéd
úgy mint ahogy miatta
ütötted meg magad:
(eh! hízott p-dlgáni 1ánY
ám neked fájna az ütés:
Кövebellelk magamnak P.
érted! követellek
vagy egészen mást teszek:
más szám nvás lány
(csak tirrmuntis ne legyek!)
közben fel-f еlnézelk:
néz еm a képed P..
azt a homályast a keretest:
szeretlek téged
menтІуire +sггéretlek р .
11уеn .kapkodásból vagyok
egyiszer hulii,gán
másszor intelligens
nevetséges vagyok!
P. nek mér Іnöki dli,plamáј:a
-

lesz már júniusban
és népem még egy könyvem
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sincs sajtó aQatt
ma este mozi utáni
Láttam P.-4t!
az :anyjáva+l volt
(kisváras manъa
kedves társalgás
jó nevelés avéha +testvér)
а délutánokat egyébként átüLёm s nézek ki az ablakon
heine-vers jut eszembe:
hiá+ba várja +kedvesét
,én is váram csak nem
kedvesemnek szólítam
han: n, P.-nek:
egyszerűbbem hIdegebben
nekem üzérit +kell P.
hagy férfivé d+egyak
olyanná amliilyen va:gyak:
hasonlattá
hivataLosa+n tudnék tárgyadni
róla +s megmondani: szerettem
de ha igy kérd+ezné: és most
arra arra mit feL еlj+ek?

-
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(akár ikassák 'kamasza:
a mőkkel való viszonyam
abban áll hagy pattanásaimat
görcsösen nyor kadam)

