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,Valóságos japán tájképek hevernek előttem"
(Kassák Lajos)

Két Sanyo-zsebrádióval és egy kazettás
Toshiba-magnórádióval
barangolok,
és egy gyémántvágóval, vele néha belehasítok az egyik Sanyo
műanyag tokjába, az óra ettől függetlenül mutatja az időt,
másnap van már, és messze vagyok a kirakattól, amelynek csak
egy egészen kis darabkája
hiányzik,
akkora, hogy ezek a barátaim kiférhettek
rajta.
Néha megállok lámpák alatt, és olvasok,
újságomba üveget csomagoltam azonnal,
mintha talált újság lenne,
pedig az este vettem csak.
Azon a képen, amit többször is megnézek, delfinmészárlás
látható, több időpontja egy akciónak.
Az ilyen akciókhoz képest az én vállalkozásom
szerény.
És nem is olyan véres, mint az újságban a Japán-tenger,
a kezemet vághattam meg,
és a bokám megütése is egyéni rizikó.

én csak

A hajnal csendjét itt, a kültelken — telkemen — nem veri
föl se most, se néhány hete 300 halászhajó dohogása,
a Bizományi Bolt vezetőjének káromkodása sem hallatszhat, ő
még alszik,
és a fedélzeten senki sem sürgölődik, a japán
fényképezőgépek,
magnetofonok, rádiók, kazetták mind alusznak,
és feladatom nem volt rendhagyó, mint az újság írja, hogy
feladatuk rendhagyó volt;
nekem nem kellett géppuskákat elhelyeznem a fedélzet korlátjai
mellett, az én ügyemnek saját korlátai vannak,
és most egy korlátnak itt neki is támaszkodom, és húzok egyet
az üvegből, és töprengek,
verssorok jutnak eszembe, meg egyéb, hogy „különben miért lenne
ez az örökös félhomály és miért feküdne ő előttem
fehéren",
meg hogy ha inni akarok, ad bort.
Ha inni akartak, adtak nekik mit tudom én, mit adnak japánban,
mielőtt ilyen vállalkozásra indulnak a halászok,
„még versbeöltözötten is rettentő ez a valóság, itt állok
képzeletem kútja előtt",
és jó, hogy ez a kalapos ürge dumál hozzám, mert különben ki
mondaná meg nekem, hogy tulajdonképpen mekkora seggfej vagyok,
de mégse úgy mondja, hogy ezt érezzem, hanem hogy van valakim,
akitől ezt el is fogadom, úgy.
Nem vág föl. Nem kezd lehetetlenbe. Nem tudom, mit
volna azoknak ott;

mondott

amikor elváltunk, mert ez is rég volt, mint Kisgyör felé,
és talán én voltam az a férfi, aki velük tartott, és hát
hogy milyen vagyok, kérdezte a versben: „Istenem, ö is velünk
tart" ezt mondta rólam,
és rólam ilyen szépet még sosem mondtak,
és azokra gondolok, akik ott azon a hiro... nem, az egy másik
ilyen buli volt, és pont nem a japánok csinálták, hanem a japánokkal, szóval, hol is az az újság,
azon a tatesimai hajnalon a többiekkel tartottak, és végül is
mindenki csak a többiekkel tartott, a többiek voltak neki a
többiek,
és a delfinek holttestei vagy tetemei közt is mindegyik csak
a többi,
amelyik épp a többiekkel volt ott abban a rajban vagy csapatbanr
delfin-században vagy ezredben, vagy náluk ez hogy van,
és az egyik Sanyót, koszt-vasz-koszt, jól odabaszom a földhöz,
és meg is taposom, és valóságos kis japán — jappán — tájképek
hevernek most tényleg előttem,
de innét most aztán le kell lépnem sürgősen, mert nem vagyok
afféle idevalósi, lebukhatok,
azt csak a halászok csinálhatták, hogy jóízűen agyonverték a
hálókkal partra vonszolt és még élő delfineket,
akiket különben, én nem tudom, nekem mindig azt mondták, hogy
nagyon kell csodálnunk, mert okos állatok, és az emberekhez
közel állnak,
és cirkuszokban is mutogatják őket, mint az az író volt a hegedűvet, hogy a cirkuszban már klasszul játszhat,
és mi az hogy, mert én például csak egyszer próbáltam meg, igaz,
hegedű nélkül, de a második székről már leestem,
és rettenetesen elvertek, a fél fülemre azóta nem is hallok
jól.
Tehát elég lesz egy rádió, minek kettő, és dzsáljunk.
Mert itt nincs az, hogy kiülünk a kispadra a jól végzett
munka után,
talán a delfineknek az is bajuk, hogy, úgy hasonlítanak az
emberhez, mert az emberek egymással is mindenfélét
csináltak
mindig, igaz, az emberek minden állattal csinálnak
mindenfélét,
például olyat, hogy felrobbantják a halakat, és elevenen vacakolják
kínozzák a kísérleti állatokat, állítólag ez az emberiség érdeke.

és

Ráérek olvasni, az Italbolt csak kilenckor nyit, vagy ha
előbb, nem tudom, a legyet basszák csak kilencig, nincs
kimérés,
ez Japánban — szóval, Jappánban — nem tudom, hogy van,
biztos ittak egy jót a dologra, pár ezer delfin, és azt
mondja a csóró, aki ezt írta, hogy kínhalála, pár ezer
delfin kínhalála, hát arra biztos,
és elég jó szerelésük van, prémes brámók meg minden, az
ember szinte szavakat talál ki, olyan szerelések,
és véres lett a krábójuk meg a pricsőjük meg a murdájuk,
mert ilyen krábókban, pricsőkben meg murdájokban
állnak ott a hálók mellett,
amelyeket egész szorosra húztak, a hérók,
és egész közelről lövik a japcsi sereg fegyvereivel
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•a delfineket, és irtó meg vannak, győződve,
és joggal is, mert gógyis volt, hallgatólag,
az egész közösség
Tarisomában vagy valami ilyen nagaszakis név, japcsali,
ahogy a Norman Mailer írja, ahol meg az amcsi katonák
élvezték nagyon, hogy az ellenség bele kifordult,
hát itt biztos a delfineket, és a divat behozza
nyilván
a szerelésüket, a murdájt, a tatesipókát meg a brámát, ez van,
meglátjuk majd egy,Ruházati Bizományi raktárában, a haver
tud oda egy jó vécéablakot; ezt hagyjuk
legközelebbre.
Szóval 60—70 százalékkal lecsökkent a halhozam, ezen
fölháborodtak,
és kezdték még ferdébb szemmel nézni a delfineket, mert ez
u faj volt állítólag a hibás, ezt bizonyítani se kellett.
Akkor hallgatólagosan mindenki az áldását és a fegyvereit
adta.
Hajnalban vonultak ki, biztos lesz még belőle film is. Megnézzük,
baszd meg.
Józan'odj öreg, mondja a kalapos ürge, és valami verset idéz
megint, de hát én tényleg mit tehetnék, ha kérdi,
te is kimentél volna-e hajnalban, azt mondom neki, mit
csináltam volna, b .... meg,
•az csak olyan lenne, mint hogy itt kipontozom a szót,
olyan lett volna az, ha nem megyek ki, hérókám,
nem mondom, lehettem volna orvos vagy szanitéc vagy hírvivő,
mert a halászok egészségére is ügyelni kellett volna, és
vinni a hírt, hogy hol hol tartunk, vagyis
tartanak,
öreg, mondom, a lényeg az, hogy a ciki szitukat
megússzuk,
akkor minek verem magam cikibe, persze, ezt
kérdezhetné.
Gyémántvágómmal
irdalni kezdem a megmaradt
Sanyót,
nem tudom, miért, talán csak mert japán, és egyszerre
nagyon elkezdek rokonszenvezni a
delfinekkel.
Foglaljuk össze, mielőtt ledőlünk a bokor tövébe,
Nincs mindenkinek
háza a Japán-tenger partján,

aludni.
csórikám.

Ez van: a delfinek mit sem sejtettek, öreg, és a halászok
a hálókkal bekerítették, aztán a Tatesima-sziget felé már
csak ennyi volt terelni őket, csak ennyi,
mutatom.
Aztán ahogy jól együtt voltak, megszólaltak a géppuskák, de
még így is maradtak túlélők, ezeket verték agyon a parton.
Hohó, lesz is egyik este a tévében egy jó delfines
cirkuszfilm,
épp nem japán, hanem amcsi, de nem mindegy, milyen?
Teljesen
mindegy, itt készült a földön.
Persze, már nem a földön ülök, hanem talpon, és állok, és
kilenc óra tíz perc, és a harmadik felet veszem
szemügyre.
Így ni, pedig nincs is olyan szerelésem, murdájom,
vagy
minek mondják, azt a felhajtott vagy lehajtott bőr- vagy
prém micsodát, lehet, hogy delfinbőrből
van.
De ahogy olaszba, hát japánba — jappánba — nem járnak
a krapekok, hogy hozzanak ilyet, úgyhogy még
várhatunk.
A delfinek képe eléggé homályos, de nagyon szomorú,
ezt érzem éppen.

A haver meg azt mondja, baszd meg, ezek olyanok, mint
a pockok, mondom, a japcsik, nem, azt mondja, a delfinek,
bár hát... meg minden.
Mondanám neki, hogy ...de azt mondja, inkább honnan a francból
van a Sanyó meg a Toshiba, hát még ha tudná, hogy egyet
szét is vertem, csak emlékből, az öreg szivarra,
Kassák, vagy mi volt a neve, Kássák.
És azt mondaná, nézd, az én szemem
Hát nem tisztára bonyolult?

is milyen

ferde

vágású.

Meg az is, hogy néhány nappal a nagy nyírás után
10 000 delfin jelent meg
a tatesimai partokon, ezt a Tatesimát a haver olvassa ki,
a Sanyót odaadom neki, őrizze, vagy találjon rá vevőt,
és ezt olvassa: „mintha elégtételt kívántak volna venni
társaik kínhaláláért! A térségben fellelhető
valamennyi
halat felfalták ..." Hérám!
B
meg, mondja a haver, beállítja a tánczenét, hát miért
nem a halaknál kezded, azokat nem sajnálod? De a kalapos ürge
szerint is a delfinek mégis a haverjaink; hát meggrabancolom.
Te...

