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Egy másik vörösesszőkéhez

N íme ember vagyok – költő                                                                   N
E kinek nevére megzendülnek                                                                E
M a tűnődő pálmák grönland hallgató jegén                                      M
E a semmibe haló ég zuhogtatja rám paráznán                                 E
L fényét                                                                                                        L
L állok lemeztelenítve fogaim között erőmet faló                              L
E elektromos violával                                                                               E
N agyamat hídverő gépek csörömpölik véresre imára                     N
E kulcsolom kezem hallgatom a föld megnyíló gyomrából              E
T áradó vad temetkezési zenét                                                                T
E mondom                                                                                                   E
K nem álltam a kivégzőfalaknál                                                             K
H nem verték le herém vesém az andrássyút-mélyben                    H
A én már csak a spicliket örököltem: megfélemlített                      A
R hajnalaimban sorfalat ők állnak                                                        R
C ők fi gyelik a repülőgépek felém küldött ezüstös                              C
O szabadságszagát                                                                                     O
L eső hull – őket áztatja el                                                                        L
U nap süt – nyájas arcuk nekik sül kékre                                              U
N engem ellenük is megvédenek nyugodt vagyok felszámolják   N
K önmagamra nézve kártékony gesztusaimat                                      K
C mondom                                                                                                     C
S költő vagyok a kor bűne (talán) hogy ilyen s                                    S
A nem más hogy köpök rímekre metrikára                                           A
K s költőkre kik fontoskodva átírják poshadt                                       K
A tintájukkal az eget lilára                                                                         A
Z s költőkre kik nem írnak csak hallgatásuk köré                               Z
Ó szövik mítoszuk mint hálóját a halálos pók                                       Ó
R valamint köpök a költőkre kik feltámadtanak                                  R
I s azokra is kik rég alszanak meleg poharak                                        I
Á homályos éjén                                                                                          Á
S mondom                                                                                                    S
I magam vagyok a teremtés így ér el céljához velem                             I
F sort sor alá írva épül karcsú templommá                                             F
U a halál általam        U
R titkok tenyésznek bennem s falnak mint a rák                                   R
C s ahogy fogyok úgy növök közétek messzi birtokokon                      C
S felejtkezett mosolytalan társaim                                                           S
A hozzátok utazom vörösborok átvirrasztott éjszakáin                        A
B miattatok emelem föl néha elfáradt fejem                                            B
I mondom                                                                                                        I
R költő vagyok                                                                                                R
T van népem hazám s nyughelyem                                                            T
O : a pontos törhetetlen verssorok vezetnek                                            O
K sem a harc nem érdekel sem a magát eladó ének                                K
O sem a magát népnek kiadó számító söpredék                                    O
K a költészet nem a politika szolgálólánya                                               K
R sisakrostélyán át zene ömlik a nyújtózkodó térbe                              R
A (ezt nem kell mindenkinek értenie                                                        A
V a vers nem mindenkié                                                                               V
Á a műértés nem állammonopolizálható gesztus)                                  Á
G – mégis –                                                                                                     G
Y minden versemkor mint nyúlánk diáklány vörösesszőke                 Y
U karját nyakam köré fonja a halál                                                            U
N szégyenem lüktető testével lágyan fölitatja                                          N
K gondoljatok az emberi erőre                                                                     K

Ha kérhetném, ne zajongjanak, csak 
csendben kövessenek. A szoba egy negye-
dik emeleti lakásban található. Hogy lift 
van-e? Nincs, kérem. No, nem kell ezért 
távozni, még csak a kezdetén vagyunk a 
kultúrsétánknak. Legalább a plakettet 
nézzék meg. Ez az egyedüli lépcsőház, 
amelyben a blokkfelelős megengedte, 
hogy egy emlékplakettet elhelyezzünk, 
még ha csak az egyik postaládára sze-
relhettük is fel. Az egyesületünk a tag-
ságtól beszedett díjakból készíttette egy 
helyi ezermesterrel. Azt kérdezi, hogy 
miért csak akkora, mint egy pénzérme? 
(Feszt kérdeznek!) Mert még mindig nem 
fi zette be mindenki a tagságdíjat. De ha 
közelebb hajolnak, láthatják, milyen 
szépen bele van gravírozva az író neve. 
Ha mindenki megnézte, akkor talán ha-
ladhatunk is felfelé. De csak halkan, ké-
rem, ott van a lépcsőházszabályzat, ne 
szemeteljenek, ne hangoskodjanak, ne 
trappoljanak a lépcsőn, egyáltalán, alig 
vegyenek levegőt, amíg felérünk. Ez egy 

rendes lépcsőház, nyugdíjas lakókkal, 
nagy szerencsénk van, hogy létrehozhat-
tuk itt az emlékszobát, és megnyithattuk 
a nagyközönség előtt is, mert az író többi, 
egykori albérletében, ahol az évek során 
lakott, elzárkóztak a tulajdonosok. Ked-
ves uram, hallottam, hogy mit súgott a 
szomszédjának, higgye el, nem azért köl-
tözött évente többször is az író, mert nem 
tudta fi zetni az albérletet. Életforma volt 
ez nála, mindig is szerette a változatossá-
got. Ha már valami állandósulni látszott, 
unni kezdte, igazi művészlélek volt, nyug-
hatatlan, folyamatosan az újat kereste. 
Na, ezért! Menjünk.

Itt is lennénk, erre tessék, balra a má-
sodik ajtó. Mindent összeszedtünk, amit 
lehetett, a matracot például utolsó perc-
ben tudtuk megmenteni egy másik albér-
letéből, ki akarta dobni a tulaj. Írónk ezen 
feküdt akár napokon, heteken keresztül, 
amikor alkotói válságban szenvedett. Itt 
láthatóak a konyhai kellékei, a kávéscsé-
széje, direkt nem mostuk ki – ő sem tette 
soha. Egy rezsó, amit kölcsönbe kapott, 
egy serpenyő, amelyben láthatóan leg-
utóbb tojást készített. A kedvenc és egyet-
len farmernadrágját is kiállítottuk, kicsit 
szakadt, de most úgy is ez a divat, hehe. 
A ruhatárából még néhány félpár zokni is 
ránk maradt, azokat – a látogatókra való 

tekintettel – az üvegtárlókban helyeztük el. 
Ebben a sarokban a munkásságát pró-

báljuk bemutatni, látható itt az elemi 
osztályos bizonyítványa, jeles tanuló volt, 
több fogalmazásverseny győztese, egy al-
kalommal szavalt is egy iskolai ünnepsé-
gen. Ugorjunk az időben vagy húsz évet, 
itt van a CRT monitorja, egy csavarhúzó, 
8-as facsavar és harapófogó. Nem, nem 
szeretett barkácsolni, ezekkel nyitotta ki 
a borosüveget. Amúgy nagyon szép sö-
rös- és borosüveg-gyűjteménye volt, ki is 
állítottunk néhányat belőlük. 

Ezen az asztalon a gáz-, villany- és in-
ternetszolgáltatóval folytatott levelezése 
tekinthető meg. A tartalmuk nagyjából 
ugyanaz. És itt van az a levél, amelyben 
értesítik, hogy második díjat nyert egy 
novellapályázaton. Ez amúgy az egyetlen 
novellája, amely fennmaradt. Tudjuk azt 
is, hogy az ekkor kapott pénzösszegből 
vásárolta a szendvicssütőjét. Az itt kiál-
lított az eredeti pontos mása, sajnos azt 
az egyik szeretője magával vitte, amikor 

végleg távozott az életéből. És ha már a 
magánéleténél tartunk, a birtokunkba 
jutott egyik Facebook-üzenete, amelyet 
egy hölgyismerőse, bizonyos Múzsa Ró-
zsi bocsájtott a rendelkezésünkre, ezt ki 
is nyomtattuk és bekereteztettük: „Na-
pok óta nincs kedvem írni, tőled várom 
az ihletet, béby!”. A hölgy válasza egy 
szelfi  volt, azt nem sikerült elkérnünk, de 
biztosított arról, hogy annak, akit érde-
kel, privát üzenetben szívesen elküldi. 

Végezetül, azt még fontosnak tartom 
elmondani, hogy nagy író lehetett volna. 
Benne volt a potenciál. A világirodalom 
nagyjai között tarthatnánk számon, ak-
kora tehetséget kapott útravalóul szüle-
tésekor. De ő nem találta a helyét a kor-
társai között, úgy vélte, nem értik meg. 
Éppen ezért – az említett novellán kívül 
– nem írt egy sort sem. 

És itt lassan a mai kultúrsétánk véget 
is ért, vigyázzanak lefelé a lépcsőn, és 
tudják, csak halkan... Várjanak, a vastag 
szemüvegkeretes úr még kérdezne vala-
mit. Hogy hol van a sírja? Nincs sírja. Még 
meg sem halt, kérem! Ingatlanügynök lett 
Németben, ott hasznára vált a lakásokkal 
kapcsolatos itthoni tapasztalatszerzés. 
Kint saját háza van, családja, úszóme-
dencéje, autója, modern szendvicssütője. 
Hogy honvágya? Na, menjünk, kérem.

 A kötéltáncos

               Kalitka




