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JÁSZ

ATTILA

Xántus*

KEDVES A N Y Á M
Nagyon hiányoztok nem is
Számolom mióta jöttem el és itt az óceán túl
Partján rokon lelkekre leltem vörös a bőrük
Színe és hosszú éjsötét hajukat összefogják
Vagy madártollakat tűznek bele a szabadság
Megszállottjai ők is mint mi de elüldözték ő
Ket elüldözik földjeikről becsapják kiirtják és
Nem veszik emberszámba ismerős ugye nem
Kell magyaráznom neked Anyám miért is oly
An rokonszenvesek nekem s arra a kérdésre
Kik vagyunk s honnan jöttünk mi magyarok
Szökött üldözött szabadságharcosok
nem tud
Tam mást válaszolni meg aztán bonyolult is
Lett volna talán nem kalandoztam túl messze
Az igazságtól hogy Európa indiánjai vagyunk.

OLD SHATTERHAND
Úgy hívnak az indiánok mindent szétzúzó ököl
Mivel dicsőséges és szomorú
szabadságharcunk
Óta nem szívesen oltom ki embertársaim
életét

Részlet egy verses regényből.
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Legyen bár vörös vagy fekete a bőre
Mert ilyen is van ám Anyám halán
Tékon legyintem csupán ellenfelem
Megerősödtem közben rendesen a sok
Fizikai munkától kisebb ájulást okozva
Ezért is neveztek el Old Shatterhandnek
Az indiánok akik mindenkinek praktikus
Nevet adnak új ember lettem hát új név
Vei a tüzér hadnagy az egykori honvéd
Csupán a szivemben éldegél tovább
És változatlanul hiányoztok
Anyám.

SZARVASÁLMODÓ
így hívják azt a férfit aki képes
Elbűvölni a lányokat a hangjával
A nézésével azaz szarvaserejével
Bármilyen csúnya is legyen a kül
Világ szemében a szarvasálmodó
A nők mindig megőrülnek érte.

ALKOHOL
Meg kell vallanom újabban iszom is néha el
Keseredésemben ha teljesen reménytelennek
Látom a hazatérést úgymond a helyzetet nem
Csak jót lehet hát tanulni az indiánoktól ők is
Csak azért isszák a Tüzes Vizet amit a fehér em
Berektől vesznek mert nem akarnak emlékezni
Hogy voltak valamikor Nagy Idők amikor még.
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TU?
SZENVEDÉLY
A fácánkakas semmit sem tud
Szenvedélyemről míg a puskám
Távcsövének lencséjén át nézem

DISNEYLAND
Öreg indán sámán barátom elmesélte egy különös ál
Mcit melyben az indiánok szent hegyét a Black Hillset
A fehér ember vicces zarándokhellyé változtatja majd
Te sok mindent láttál már kérdezte érted-e az álmot
Most kivételesen nem az aranylázra gondol mondta
És talán értettem is mire akar utalni vagy inkább
Csak sejtettem
De hallgatattam inkább
Belegondolni is ijesztő volt az álom

valóságosságába.

INDIÁNBARÁT
Sok fehér ember vallja magát az indiánok ba
Rátjának de többnyire hiába mert valójában
Az indiánok nagyon gyanakvó természetűek
Ha egy fehér ember segíteni akar rajtuk
Pontosan tudják vagyis tapasztalatból
Éppen itt az ideje menteni az irhájukat.

FURCSA

DOLGOK

Barátom az öreg sámán igen gyakran álmodik furcsa
Dolgokat mostanában meghalok hamarosan mondja
Ilyenkor nevetve de örülök neki és sajnálom a népemet
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Tegnap éjjel azt álmodtam hogy mire legkisebb unokám is
Harcossá érik fehér emberek fogják az indián karkötőket
Árulni amit majd a sárga ember készít messze saját földjén.

GULYÁSLEVES
Kértem előleget hogy vehessek egy kis paprikát
Mert untam már nagyon a sült marhát a táborban
És főztem nekik egy óriási kondér gulyáslevest
Azóta nem akarnak mást enni még az indiánokat
Is megkínálták belőle nagyon ízlett nekik is lám
Tudunk még újat mutatni az Új Világnak mi is
Régiek.

A SZABADSÁG

ÚTJA

Ha nem bírom már elviselni a nyomasztó
Gyötrő honvágyat elmenekülök társaimtól
Egy magányos fa tövébe kuporodok neked
írogatok Anyám ha nem is jut el hozzád
Jelenleg talán az egyetlen útja a szabadulás
Nak kíváncsi aggódó könnytől homályos
Tekinteted.

FÉLSZEMŰ
A fehér ember azaz a sápadt arc alig veszi
Észre a hétköznapi dolgokban rejlő csodát
Talán mert csupán az egyik szemével lát
Talán mert túl elfoglaltak vagyunk hogy
Jobban odafigyeljünk a másikra talán mert
Mindig másra figyelünk mint amire kéne.

JJV
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KÍSÉRTET
Ha nincs tetoválás a karodon azaz
Valami jel testeden hiába nesztelen
A suhanásod a puha mokaszinban
Ha nincs jeled nem lesz belőled
Más halálod után csupán kísértet
Hogy rémisztgesd az embereket
Én azonban mégse tetováltattam
Indián módon csuklómat inkább
Visszajárok kísértetként ijesztgetem

Hazám

elnyomóit.

BORZPÉNISZCSONT
Újdonsült indián barátaim egy borzot ejtettek el nekem
Adták a tetemet tudták ki szoktam tömni csak várjak
Egy kicsit hadd folyassák ki a vérét és figyeljek érdekes
Dolgot mutatnak a borz vére jós erejű hát hagytuk hadd
Folyjon csak tócsába a vér aztán sorban belenéztünk és
Mindenki elmondta mit látott benne legboldogabb az
Az indián fiú volt aki fogatlanul ősz hajjal látta meg
Önmagát egy másik harcos szomorún mondta úgy
Láttam magam ahogy ti láttok most én meg hiába
Néztem nem láttam semmit hát ez mit jelenthet csak
Csóválták a fejüket ők is nem baj kitömöm legalább
De hova lett a borzpéniszcsontja kérdeztem mire
Zavartan mosolyogva mondták hogy az nagy kincs
Az indiánok abból készítenek árat és azzal varrják a
Bőröket néha akár egy lovat is lehet érte kapni úgy
Hogy természetesen nem került elő.
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EMBEREK
Régi újságokat olvasok a farmon mert tél van
És amúgy sem lehet mit csinálni azon meditál
Az egyik cikkíró vajon az indiánok is emberek
-E vagy olyanok mint a feketék csupán rabszol
Gáknakjók aztán végső érvként azt a katonai
Megfigyelést hozzák fel hogy a karddal nem
Szabad az indiánok fejére sújtani mert kicsorbul
A penge inkább a hasfalukat kell felmetszeni s a
Beleiket kiforgatni tehát nyugtat meg az egykori

Cikkíró semmiképpen nem tekinthetők

embernek.

TILOS
Az indiánok szokásait kérdezgetem és figyelem meg
Milyen nehéz is a szerelmi életük két szerelmes milyen
Nehezen lehet egymásé mert az anyák nagyon vigyáz
Nak a lányokra szőrkötelet fonnak éjszaka a derekuk
Köré sőt a lábuk között is átvezetik és ha egy fiú mégis
Csak megpróbálná annak a sátrát másnap felégetik az
Asszonyok vagy akár a lovát is megölhetik csak ámulok
Ezen a szilárd erkölcsi renden aztán megdöbbenve látom
Ahogy egy lány kiáll a sátor elé és a fejére takarót borít
Majd a fiúk sorban belépnek alá hogy összedughassák az
Orrukat és mindenféle kedvességet suttogjanak a lány fülébe
Aki majd közülük fog férjet választani míg a többiek az idősek
Ugy mászkálnak el a takaró alatt lévők mellett mintha nem is
Lenne ott semmi
Ki érti ezt a kettősséget?
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T I J í
A LÉLEK SEBE

Tudod Anyám a magyar itt is civakodik becsapja földijét
Elegem van e New Hazából megyek tovább saját utamon
Szabad akarok lenni megint mint a síksági kóbor indiánok
Fűszálak hegyéről a port lefújni
Névtelen csillagokkal társalogni
A lélek sebére gyógyfüvet tenni.

SZELLEMTÁNCING
Sátorponyvából varrják újabban ezeket az ingeket
Az indiánok mivel nincs már annyi szarvas hogy a
Bői-ükből készítsék mint régen amikor a mozgalom
Elindult sokan azt hitték golyóállóak lesznek a szer
Tartás után de sokszor bebizonyosodott mégsem
Lehetnek azok a fehér katonák puskáival szemben.

A GYEREKEK

EGYFORMÁK

A gyerekek mindig és mind egyformák
Mesélte a fehér gyerekek kapcsán Ülő
Bika hisz ő látta amikor még Buffalo Bili
Cirkuszának tagjaként New Yorkban járt
És ha megőriznénk gyermeki gondolkod
Ásunkat semmi baj nem lenne a bőr szín
Ével fehér vagy vörös ám aki „civilizálni"
Akar az a bőr színének elsődlegességét is
El akarja dönteni a vörösből fehéret akar
Nevelni ezért fogok az ilyen kijelentéseim
Ért meghalni egyszer
Majd
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És arcomba fújta a füstöt nevetve Ülő Bika
Vagyis
Sitting Bull.

ÜLŐ BIKA LOVA TÁNCOL
A Buffalo Bilitől kapott ajándék
Öreg cirkuszi ló a nagy lövöldö
Zésre táncolni kezdett azt hitte
Cirkuszban van megint pedig csak
Indiánok gyilkoltak indiánokat szo
Kás szerint no meg persze főképp
A ló gazdáját.

