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MARTIN WALSER

Meßmer utazásai
Mihelyst észreveszi, hogy mások valahová be akarják sorolni, azonnal úgy érzi, nem is tar-

tozik annyira oda, mint ahogy azt mások vélik. Ez már mindig is így volt. De az ember nem 
vonhatja ki és nem tarthatja távol magát tartósan.

Határozottabban kellene föllépnie, mint amilyen. De a meglévő álláspontok egyike sem 
érdemli meg, hogy valamelyik mellett elkötelezze magát. Mindegyikben van valami jó és 
valami rossz. A nyilvános szereplők mindig vagy ehhez, vagy ahhoz húznak. És ha mondjuk 
oda húznak, akkor ezzel a többi odahúzót is befeketítik. És ez fordítva is így van. A válasz-
tási években, tehát szinte állandóan, a színt-vallás kényszere még morális jelentéssel is ren-
delkezik. Az egyik mindig jobb, mint a másik. És a másik jobb, mint az egyik. És ő általában 
egyetért. Igen, méghozzá mind a kettővel. Lehet, hogy úgy gondolja, hogy az egyik jobb, mint 
a másik, és a másik jobb, mint az egyik. De ezt titkolnia kell. 

Meghívó érkezett a világirodalmi Wheatfield-konferenciára, Washingtonba. Lord 
Weidenfeld és egy Getty-örökös. Papíron az elnök és a házigazda. Hans Magnus Enzensberger, 
Fritz J. Raddatz, Michael Krüger. Vagy ne menjek mégis inkább Moszkvába, ahol Engelmann, 
Wallraff és Max von der Grün lesznek? Milyen jó lenne mindkét konferencián részt venni. És 
még jobb lenne egyiken sem részt venni.

Meghívások egy hét alatt: Hongkong, Palermo, Athén, Monterey Ca., Párizs, Urach, Bad 
Mergentheim. Urachot választottam. 

Utazás-allegória. Én vagyok a problémák főpályaudvara. Az első vágányra a halál érkezik, 
kérjük, ne szálljanak be, vigyázat a második vágány mellett, itt a szerelem halad át, amely 
állomásunkon nem áll meg. Nemsokára a harmadik vágányra megérkezik a késésben lévő 
gyűlölet. Ennek a vonatnak ez a végállomása. Kérjük, vigyázzanak a gyűlölet érkezésekor. 

A házaspár azon veszekszik, hogy mikor és hol voltak. 1988-ban vagy 1987-ben voltak-e 
Svédországban? A férj biztos abban, hogy neki van igaza. És rögtön bele is kezd egy hosszú 
bizonygatásba. A feleségnek engednie kell, mielőtt kirobbanna a veszekedés. 

Boldogság egy száguldó vonaton. Mintha semmihez sem lenne közöd. Az étkezőkocsi 
pincére az emberiség nemes példánya, amúgy meg a szeretőm. Zsírtól csöpög a nevetése, a 
pocakja reng az öve fölött. Szeretni akarom, szeretni, szeretni, az utazás végéig.

Ne mondj ellent senkinek és semminek. A látszólagos egyetértés kanyarja mindenkinek ott 
van az orra előtt. 

Seholsem lenni egészen, mindenhol csak részben; sehová sem tartozni, és senkinek sem meg-
felelni. Én ott szeretnék lenni, ahol csak vágyakozni lehet az összesimulásra és az összhangra.

Énekelve megyek végig a lelkem sivatagán, miközben mindenki sarcol. A bordákon át sivít 
az ördög dallamának sors-szele, amelyet annyira becsülök, mint a bal oldali tojásomat; a jobb 
oldaliban meg a Jóisten lakik. 

Nem vagyok sem angyal, sem hadvezér. Eszem és iszom, mint mindenki. Tévét nézek, mint 
mindenki. És mint mindenki, meg fogok halni. A legtöbb, amit elérhetek: olyannak lenni, mint 
a többiek. Semmire se kacsintani, ami túl van ezen. Átlagosnak lenni, mindenféle boldogság 
nélkül. Ez a legfontosabb és a legnehezebb szabály. Anti-Voltaire.

Lehetünk annyira rosszak, hogy azt már nem lehet megfelelően büntetni, és így legyőzzük 
a jogot. Mindenen, ami nagy, látni lehet, hogy a jog nem tud felnőni hozzá.

Mindent, amit elvárnak tőlünk, meg kell tennünk. Nem állhatunk ellent a legnagyobb bűnö-
zőknek, akik úgy hívnak meg minket, mintha egy vacsoráról lenne szó. Lassan elveszítjük a 
kisebb és a nagyobb bűntettek megkülönböztetésére vonatkozó képességünket. Ezt szokták 
normalizálódásnak nevezni. Mondjuk.  
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Sóhajtva tekintesz szét, és arra gondolsz: megmenekültél. De mihelyst megint odanézel, 
újra minden a szemeid előtt van. Töményebben, mint bármikor.

Az igazi szorongás nem tud úrrá lenni rajtunk. Meg vagyunk győződve az életről. 

A verőlegény kezéből ki kell ragadnunk a botot, hogy magunkat verhessük. De meggyő-
zően, hogy a többiek lássák, komolyan gondoljuk, ők pedig nézhessenek. Ők rögtön észreve-
szik, ha valamit nem komolyan csinálunk. A bőrnek repednie kell, a vérnek meg spriccelnie, 
mintha ők ütnének. De ők szerencsére nem tudják, hogy az ütések, amiket magunknak osz-
tunk ki – még akkor is, ha a bőr reped és a vér spriccel – jótétemény a verőlegények ütéseihez 
képest. Nem fáj, ha a botot a fejből kiindulva a karon és a kézen át a testhez vezetjük. Ha ezt 
valaki észreveszi – és félek tőle, hogy ezt nem lehet megakadályozni –, akkor a botot hirte-
len ki fogja ragadni a kezünkből és alaposan össze fog verni. Ezek a mostani társadalmi álla-
pot természeti törvényei. 

Az autón kívül már nincs más barátom, mióta elpusztult a kutyám.

Senki ne merje szólásra nyitni a száját, akinek ma még nem ütöttek az arcába.

Mindenki fél a másiktól. És a keveseknek is, akik nem félnek, meg kellene tanítani a félelmet.

Milyen szép lehetett, amikor az emberek még féltek az állatoktól.

A szenvedés érzése olyan, mint a legitimitás.

A levelet annak a nevével aláírni, akihez intézzük. Aztán teljes szívünkből közönségesnek 
lenni, ahogy csak az előkelők tudnak. 

Az érzékelőképességünk a fájdalomra van specializálva. Mást tulajdonképpen nem is 
érzünk. 

El kell hitetnem magammal, hogy a szavak, amelyeket leírok, nemcsak tetszőleges hasz-
nosságúak, hanem éppen rájuk van szükségem.  

Papírvirág-paradicsom. Az előforduló kínzásokban ez fejeződik ki. Védelmet keresek, túl 
a megfeleléseken. Levelek sóhajtanak a szélben. Nagy örömömre.

Kitölt a mozdulatlanság és a térvesztés. Így próbálok kibújni az idő szorításából. Egy 
időre csak.

Volt valaki, aki abból élt, hogy mások észrevették. Most vége ennek a látszat-életnek. 

Olyan vagyok, mint egy leváltott kormány, amely nem távozik. 

Az ember akkor válik halhatatlanná, ha már semmit sem akar megtudni magáról.   

Ebben az egészben semminek sincs döntő jelentősége. 

Ha az ember ki meri mondani, hogy kivel érez együtt, akkor már nagyjából minden 
rendben van. 

A Nap hallgat a semmi fölött,
a fű már nem nő, a hírek örömtáncosai
a politikusok, árcédulákkal futkosnak,
s virágpor-áriákat énekelnek, 
szart zabálnak, és rózsákat hánynak. 
Aki erre nem képes, szégyellje magát.

Körbe-körbe ezernyi aranykovács ül, de a nemes anyag hiányában valami bádogot 
kalapálnak.

 
Nem szeretem ezt a hangot, a nemes jajgatást, az elefántcsont-nyafogást. Sarat kenek a 

füleimbe, igazi életsarat. 
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A hírek: megoperálják a középhátvéd térdét, tíz hétig nem játszhat. Egy másik védő az 
edzésen vállsérülést szenvedett. Hat hétig nem játszhat. 

Egy dombos táj, amely őszi divatot visel. Az eső színeket ébreszt. Elvesztem. Milyen sze-
rencse. A hulló leveleknek írhatom az életrajzomat.

Egy parázs hamuja vagyok, aki nem én voltam.

Kötőmódban kóborolni, mint a sirály a szélben. Sok mindent el kellene kerülni. Csak tud-
nám, hogy hogyan. A belső ragyogásból feltárni valamit. Üres kezekkel. Alattomosan. 

Luftballonokat árusítani, amelyekben levegő helyett kétségbeesés van. Én egy videoklipp 
vagyok. Mindenki elrepül a maga kedves sivatagába. És senki sem neveti halálra magát. A 
költőket olyan erdők csalogatják, amelyek megtanultak hallgatni.

Fölfelé menet azt suttogom a lépcsőknek, hogy ők szárnyak. A bizalom barlangjában 
vagyunk. A számból nem jön ki más, csak áldás. Áldott vagyok. A birtokomban van az égi 
titkok megoldása. Én csak olyan sorsjegyeket árulok, amelyek biztosan nyernek. Kétségbe 
vagyok esve, és boldogságra kárhoztatva. Ámen.

Nem akarok más lenni, csak egy önmagán töprengő érzet, amely most éppen alámerült, 
mint a Nap, és visszahagyott egy mozdulatot, az elmúlt nap egy szellemszerű képét, amely 
elegendő önmagának. 

Én vagyok a víz fölött repülő kavics, de nem tudom, ki hajított el.  

Már semmire sem vágyom, ami valami másra emlékeztetne.

Idővel létrejöhet a tartósság látszata, amely úgy nézne ki, mint a fogkő a fényben. Bárcsak 
tudnának a szavak létrehozni egy ernyőt, amely a legszívesebben a sebek fölé tornyosulna, és 
a boldogság hatására szétolvadna. Mintha még számíthatnánk valamire.  

De a bizonyosságot kerülni kell. Jobb, ha támolygunk, álmodozunk és magunk elé beszélünk.
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Bárcsak lenne oltalmunk az ötletek ellen. Akkor nyugodtak lehetnénk. De így égünk. A tűz 
táplálása a mi büszkeségünk. És ez nem ég el. 

Még semmi sincs megoldva. A cserépdarabokat naponta kell szétszórnod, és ezeken tapos-
va kell sétálnod, fölmondva, hogy melyik cserépdarab melyik naphoz tartozik.  

Hogy a Nap süt, azt aligha lehet megállapítani anélkül, hogy az embernek ne jutnának eszé-
be ostoba gondolatok és remények. 

Az ellenségeid kezei között végezni. Ez az igazi dramaturgia. Vagy egy hitvány ember 
tulajdonában. Minden, amit csináltál, az övé. Nincs semmid, és már túl gyenge vagy ahhoz, 
hogy bármit létre tudjál hozni. Vesztettél. Korábban, ha a társasjátékban vesztettél, azt gon-
doltad: 1. ez csak egy játék, 2. és még itt is nyerni fogsz, majd egyszer, valamikor. Időközben 
világossá válhatott: ez nemcsak a társasjátékban van így. 

Nincs igazságtalanság, mert igazságosság sincs. Hogy az igazságosság nem létezik, arról 
könnyű meggyőződni. Csak azok beszélnek másképp, akiket erre a hivatásuk kötelez. Ők 
ebből élnek. De mégis nagy vigasztaló erő van abban, ha tudjuk: az igazságosság nem létezik, 
és nem is létezhet. Legfőbb ideje, hogy ezt bevalljuk magunknak.

A szám nehezebb, mint én magam. Elvakít a magamból áradó sötétség. Nyalogatom a sebeimet. 

Tervek. Nyelvi ruhákat szövögetni a világ hidegségével szemben. A homlokot szaba-
don hagyni. A fájdalom-ágat elégetni. Könnyednek lenni, mintha az emberről magáról 
lenne szó. 

Nem szabadott volna kitartanod. Ez a legsúlyosabb ellenvetésem. 

Szeretnék egy olyan halott helyében lenni, aki élni szeretne.

Ha nem lenne előttem ez a papír, akkor belerohannék a lehetetlenség falába. 

Olyanok vagyunk, mint egy kenőcs, de nem ismerjük azt, aki ken. Őt egyesek Istennek 
nevezik. 

A peron számolja a lépéseimet, a sínek csalogatva ragyognak felém. 

A kopogó zajaink univerzálisak, és még nincsenek válaszaink rájuk. Ez éberré tesz. A 
kulcsszó a végtelenség. Semmit se hagyjunk kipróbálatlanul. A trenírozott fülek ájtatosak. Aki 
nem bírja tovább, vágja le a füleit, vagy alapítson egy új vallást.

Nincs más, csak ami látható. Felőlem még hozzátehetjük: egy bizonyos időpontban. Erre 
szeretném alapítani a legegészségesebb vallást, amit valaha alapítottak. A világ az, amit 
látunk. Biztos vagyok benne, hogy ez nem szorul bizonyításra. Ezt elegendő kimondani, és 
ez már maga is hozzátartozik a tanításhoz. A tanulság ezúttal elmarad. Puszta szóbeszéd. 
Pontosabban: egy megállapítás. Megállapítom azt, ami éppen van. Ezt látom. De ez nem jelen-
ti azt, hogy nincs múlt. Azt azonban jelenti, hogy a múltnak csak a jelen fényében van realitá-
sa. Egy kicsit sem létezhet mint olyan. A jelen dönt afelől, hogy milyen és mennyi múltra van 
szükségünk. Az időbeli kiélezés szava minden kijelentés legfontosabb szava. E vallás meg-
alapításával szemben az egyetlen érv az, hogy ez már régóta létezik, és hogy ez az egyetlen 
vallás, amelyet mindenki a magáénak vall. Ehhez már csak egy valamit szeretnék hozzáfűzni: 
az embereknek ezt be is kellene vallaniuk. A pillanatban való föloldódást. Örömmel mondom 
ki, hogy most fény áraszt el engem, és mindent, ami körülvesz, és hogy ez a fényáram sem-
mit sem hagy meg abból, ami rajta kívül van. Ami most, vagyis ebben a fényben nem jelenik 
meg, az nincs is. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán ne létezne, de itt és most nem létezik. És 
számomra csak az van, ami itt és most van. 

Aki engem tisztel, azt én is szeretném tisztelni. Többről nincs szó. Soha. Aztán: aki 
engem megvet, azt szintén meg kellene vetni. Kellene, kellene! De ez egyszerűen nem 
akar sikerülni. 

Az undorban megnyugodni, ez a legmélyebb pont, a nehézség önmagát ünnepli, de én 
fegyelmezett maradok. A káromkodások árama békésen emelkedik a magasba. 
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Ha lennének is szárnyaid, nem tudnád fölemelni őket.

Szeretnék gyorsabban zuhanni. 

Akinek nem lenne szüksége a reményre, az meg lenne mentve.

Meßmernek úgy tűnt, hogy ő csörömpöl. De ezt rajta kívül senki sem hallotta.

Nincs semmi baja, de mégis mindene hiányzik.

A brutálisan piszkos szituációkból az ember egy pompás nyelvbe szeretne menekülni. A 
nyelvvel mindent megemelni, a mostani helyzetéhez képest. De mivel mégis csak a sorsról 
van szó, az ember jobb szavakat keres.

Úgy érzi magát, mint egy fekete növény egy fény nélküli éjszakában.

Kész lennék arra, hogy boldog legyek, és úgy járkáljak le-föl, mint egy slágerdallam. De 
napról napra ránk zúg a hollófeketeség, és azzal fenyeget, hogy megfojt. 

Nem azok vagyunk, akiknek látszunk. Mindenki eltorzítja magát a többiek kedvéért. Ő is 
olyan szeretne lenni, mint a többiek. A szél a házakon belül csendes, a házakon kívül han-
gos. A hideg a meleget rejtő falakba ütközik. Úgy beszélünk, mintha minden nagyon egysze-
rű lenne. Inkább álmodjuk a dolgokat, mint kimondjuk őket. 

Szókavalkád és szélvihar,
téli gyengeség és tehetetlenség,
esztelenség és taníthatatlanság,
ismerős fájdalmak puha domborulatai.  
Boldogok vagyunk az unalomtól. 

Önmagunkon túl kell nyújtózkodnunk. 
A gesztusok, az undor parancsai. 
Nincsenek célok, csak okok.
Rövidség és őrület. 
Boldogok vagyunk az unalomtól. 
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A lényeget az embernek magának kellene kimondania. A mások versei csak azt demonst-
rálják, hogy képtelenek vagyunk valamit megfogalmazni. 

A valóságnak nincs köze ahhoz, amit róla el tudunk mondani. Nincs még két valami, ami 
annyira inkompatibilis lenne egymással, mint a valóság és a nyelv. Ez a két világ sohasem 
érintkezik egymással. 

A halál az ásításhoz az én számat használja.

Elég lenne, ha az ember összhangban lenne magával, ettől máris egészséges lenne. De 
akkor többé semmit sem érzékelnénk. 

A túlélésre fordított erőfeszítéstől megilletődve, az életakarat csökken. Elvont lesz: ez a 
munka akarása.

Rossz néven veszem magamtól, hogy ezt elkövettem magammal szemben. Ha köze-
lebb lettem volna magamhoz, erre képtelen lettem volna. De ezen túl kell lépnem, le kell 
tudnom.  

Kinek is engedelmeskedem? Oly régóta. Valószínűleg már mindig is engedelmeskedtem, 
bár fogalmam nincs, kinek. Legalább utólag tudnom kellene, hogy akkor és akkor, amikor ezt 
és ezt tettem, kinek engedelmeskedtem valójában. Minden engedelmeskedés volt. De az biz-
tos, hogy magamnak sohasem engedelmeskedtem.

Lehet, hogy már nem fogom tudni bebizonyítani: az élet szép.

De legalább éltünk volna, amikor éltünk. 

Az egyik alkalomtól a másikig tántorgok, miközben azon csodálkozom, hogy nem esek el. 
De az is lehet, hogy már régóta padlón vagyok, miközben azt hiszem, hogy még állok. Mi 
forog itt kockán?

Hihetetlen, hogy az ember milyen sokáig zuhan, mielőtt végül lent becsapódna. Milyen 
szörnyű, hogy a zuhanást nem tudjuk gyorsítani. Túl sokáig tart. A záró rituálé pedig egysze-
rűen nevetséges. 

Mit segít, ha egy zuhanó repülőgépen ülve bevalljuk magunknak, hogy zuhanunk? 

Ne mondj ellent, hallgass! Mélyen. És legbelül is hallgass! Csak akkor hallgatunk igazán, 
ha már nem is gondolkodunk.

Nézd, az árnyékod énekel! Énekelj hozzá egy másik szólamot!

S. Kierkegaard (Vagy-vagy, I. 236.): „A boldogtalan mindig távol van magától, sohasem 
jelenvaló a maga számára.”

Azért, hogy élünk, még vezekelnünk kell.

Hozzá vagy kötve magadhoz. Jó lenne, ha el tudnál szakadni magadtól. De az ember 
sohasem tud úgy viselkedni, ahogy az neki a lehető legjobb lenne. Te vagy a magad 
ellensége.

Ide-oda száguldok egy üres dobozban, a dörömbölésem és a nyögésem betölti a világot. 
Gyakorlom a zuhanást, amit pedig kerülni szeretnék. Gyakran halálra nevetem magam, a túl-
élés kedvéért. 

Az embernek úgy kell próbálnia meghalni, mintha nem ő lenne az, aki meghal. Meg kell 
próbálnia félrevezetni a világot ama fájdalom tekintetében, amelyet az neki okozni akar. 

Az ő vágya: addig tornáztatni a kezeit, amíg magát meg tudja fojtani. 

A történelem szárnyai csapkodják az életlevegőnket. A történelemnek vannak szárnyai, de 
nincs teste. A történelem nem más, mint szárnycsapkodás. 
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Van olyan átmeneti ragyogás, amely csak egyeseknek jelenik meg. A tendencia a hamuvá válás.

A semmi tágassága. Itt minden fából készült.

Alávetettnek érezzük magunkat, még akkor is, ha nem tudjuk, kinek.

Nincs értelme védekezni. Hagynod kell, hogy a semmi diadalmaskodjon.

A legnagyobb boldogság, ha valakit fölhívok, de nem érem el.

Leírhatatlanok azok a szép nők, akik tudják magukról, hogy szépek, és a szépségüket öntu-
datos és sikeres húzásokkal még fokozni is tudják. 

Je fais mes adieux.

Búcsú. Számomra ma már édesen hangzik. Ez a szó pedig olyan, mint egy csapás. 

A változás. Az embereket, akik közelednek hozzá, már viszonzó mosoly nélkül tudja 
fogadni. És miután megérkeztek, mindenféle teketória nélkül megfogja őket a válluknál, 
megfordítja és visszaküldheti őket abba az irányba, ahonnan jöttek. Mindenféle drámaiság 
nélkül. Olyan gyengéden, hogy még a visszaküldöttek sem tanúsítanak ellenállást. Nyilván 
van valami meggyőző abban, ahogy mostanában kerüli a kontaktusokat. Évtizedeken át 
ennek az ellenkezőjét tette. Mindig mindent megtett azért, hogy a másiknak, minden másik-
nak megkönnyítse a vele való kapcsolatot. Minden nézettel egyetértett, és elnyomta a 
különbségeket. Azt hitte, nincs joga az ellentmondásra. Azt hitte, hogy az embernek csak 
egyetértenie szabad. A felszólítás erre vonatkozik, ez világos. 

Csak a levegővétel számít. Az ittlét 
feszít. Mérlegelsz. 
És álmodozol. A hallgatás
megvéd. Kívülről láthatod magad.

Nincs nyomorúságosabb, mint az idő,
vagy túl gyors, vagy 
túl lassú, sosincs meg
a megfelelő mérték.

Aki félénk, annak ezt nem kell végigcsinálnia. A brutális megnevezéseket, például. Mégis joga 
van a betakaró, beburkoló, csak sejtető nyelvre. És ez lehet olyan, mint egy feltoluló-leleplező 
orgia, mint egy mámoros felfedezés. A hazugság-részt egy olyan pontossággal kell lekicsinyítenie, 
amely nem az objektumot, hanem a szubjektumot, nem a megéltet, hanem a megélőt ábrázolja. 

Szeretne magának egy kislányt. Aki, ha a hivatása után érdeklődnek, azt mondhatná: 
pásztorlány. 

A tökéletesség nem tűnik föl.

Megtaláltam egy gyenge pontomat. Azt tanácsolom, Ön is keresse meg egy vagy két gyen-
ge pontját. Ha tudni akarja, hogy például mások hogyan gondolkodnak Önről, akkor tárjon föl 
mindjárt két vagy három gyenge pontot. Az embereknek egyszerűen érezniük kellene, hogy 
megengedhetik maguknak, hogy így és így gondolkodjanak Önről. És ehhez Önnek legalább 
egy gyenge pontot föl kell tárnia.    

  
Félünk tőle, hogy túl sokat árulunk el a gyengeségeinkből. Ezért ezt csak akkor tegyük, ha 

a halálunk belátható közelségben van. 

Mindig valami más az, ami lesújt, és nem tudjuk megmondani, mi az. Amit megnevezünk, 
az a legkevésbé sem az.

Az arányosság illúzió. Csak a pontosan érezhető, felismerhető aránytalanság elvi-
selhetetlen. Nincs megfelelés. Engem csak az érdekel, ami már túl van a megfelelésen. 
Próbáljuk meg komolyan megfogalmazni a saját tevékenységünk és foglalatosságunk 
aránytalanságait.
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Elrejtőzni magamban,
nyelvet cserélni, 
úgy hogy már
magamat se értsem.

Benne a feketeségben. Minden hír jobb, mint ami tőlünk származik. A részvétünk megfagy 
az orrunkban. A könnyeink kőből vannak. A világ értetlenségével szemben egy piszokkal teli 
szívet őrzünk. És aki másokhoz fordul, hazudik.

A hangot nem örököltem. A szegénység kimeríthetetlen örökség. A ráncokon vigyorgunk. 
Nekünk semmi nem akar engedelmeskedni. Mi mindenkinek szolgálunk. De csak látszólag. 
Nálunk senki sem szabadabb. Bennünk semmi sem uralkodik. Aztán sokáig megint az átvé-
telt és a külső hatásokat imitáljuk. A jó szerencsére mindenütt uralkodni akar. Mint ahogy a 
rossz is. Ennek még örülhetnénk is. 

Frankfurtban, a peronon. Egy boszniai nő. Miután adtam neki egy kis aprópénzt, 
odamegy ahhoz az úrhoz, aki a dróthálós széken ülve az újságot öt centiméteres távol-
ságból olvassa. Az orra alá nyomja a céduláját, mint nekem is, elmondja a mondóká-
ját, amire a férfi így válaszol: tűnjön el innen, vagy hívom a rendőrséget. Meglepődöm: 
ez a hatvan körüli úr is az első osztályra vár, mint én, világos vajszínű kabát van rajta, 
amelyben alpakka és kasmír is előfordul, és a hóna alatt egy finom bőrből készült 
kis koffert hord. Miért nem ér meg neki a nyugalma legalább egy eurót? Talán belül 
nagyobb nyugalma van. De most megmutatta, hogy kell ezt csinálni, hogy kell rosz-
szul csinálni.

Szeretnék megint olyan ártalmatlan lenni, mint amilyen voltam, amikor még nem ismer-
telek titeket. 

A megsértettek sérteni akarnak. Mintha ezzel a sérelmeiket csökkenthetnék. 

Az ütésre még föl vagyunk készülve, de aztán jön a döfés. Sikíts föl, sújts le, tépd ki magad, 
tépd ki azt, ami nőni akar, okozz fájdalmat, légy merev, csípős, sziszegve száguldj a minden-
napok kínzókamráiban. 

Kin fognak számon kérni engem holnap reggel, ki fog elintézni engem, kinek fogok bele-
harapni a hentes-ujjaiba, hogy mielőtt lesújtana, fölkiáltson?

Az őrület szép szó.
A fehérizzás szép szó.
Szép szó a téboly.
Szép szó a türelem.
A kezdet szép szó.
Szép szó a vég.
A szeretet szép szó.
És szép szó a gyűlölet.

A homlokomon a szél mint hidegség vetődik partra. A hangom csak erősödött a tőletek 
való távolodással. 

Ilyen lehet a vég: minden és egyszerre zuhan rá az emberre. A zárás teljessége. Mint soha 
korábban.

A sikolyt kultiválni lehet, hogy úgy hangozzon, mint a nevetés. Taníthatónak mutatkozni, 
ez segíteni szokott. Úgy tenni, mintha a szádból gyöngyök hullanának, amikor pedig hányni 
lenne kedved. És te vagy az első, aki ezeket a gyöngyöket igazinak tartja. 

 
Ritka szavakat keresni, megtanulni használni őket. Jól érezni magunkat a nyelv legrejtet-

tebb kamráiban, mintha a megjelenésünkkel ott bármi történhetne.

Szavak gyertek, gyertek, ne húzódozzatok, itt bőven akad tennivalótok. Nélkületek semmi-
re se megyek, igaz, veletek se sokra. A semmi mint valami a szószerintiség.

Szép illúzió, hogy mindenhez található egy megfelelő kifejezés.
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Ha a nyelv mindenek előtt azt fejezi ki, ami hiányzik nekünk, akkor érthető, ha csak önma-
gának felel meg.

Úgy harapok bele az élet kenyerébe, mintha még mindig éhes lennék. Mindkét szememből 
féktelenül folynak a könnyek.  

Az életről, amely olyan nehezen kezdődött el, végül kiderül, hogy elmulasztottuk.

Én vagyok a karaván és én vagyok a sivatag, amelyen a karaván átvonul. Én vagyok a kese-
lyűk hada, amely lecsap a dögre, aki szintén én vagyok. Ez lenne az autarkia. 

Az arcom előtt egy másik arc helyezkedik el, amely nehezebb, mint az enyém.  

Kívül lenni, csendesen,
a fejedet nem elfordítani, mint egy látnok, 
úgy tenni, mintha semmit se éreznél abból,
ami mellett elmész. A leginkább
magadból. És még csak nem is köszönsz.
 
Bruchmühlbach-Miseau. 

Acélos réteken acélból lévő fák virágoznak; éles acéldarabokon táncolok és ehhez lírai 
képet vágok.

A szél elállt. Nagy a csend. A fülek dolgozni kezdenek. 

A radiátorban egy csizma vonul át az éjszakán.

Az öregkor olyan, mint egy törpeállam, amelyet fiatal óriások kormányoznak.

Most, remény nélkül, hirtelen ügybuzgó lettél. Kromatikus száguldás. Esőverte tükörkép, 
bocsáss meg, el foglak árulni.  

Becsukott szemekkel nézek ki az ablakon.

Amit el tudok mondani magamnak, semmi ahhoz képest, amit nem tudok elmondani 
magamnak.

A fordítás lelőhelye: Martin Walser: Meßmers Reisen, Suhrkamp Verlag, 2003. III. rész. 159–191. o.

Weiss János fordítása 


