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Kristian Smeds

Tudod
mit utálok én 

A dráma a Játéktér 2014. téli számában jelent meg.
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Az autó a parkolóban áll. Benne egy nő és egy medve ül. A nő a vezetőülésen.

NŐ
tudod
mit utálok én
a legjobban a világon 
ezt
pont ezt 
pont ezt itt
igazán nem utálok túl sok mindent 
de ezt
ezt utálom 
mindennél jobban 
ezt itt
hogy én 
igen-igen 
én én 
akit én 
végre
annyi év után
végre megkedveltem 
én
a középkorú
jó megjelenésű
normális 
jó humorú
kiegyensúlyozott 
minden értelemben 
értékes és független 
nő
szóval hol találom 
magam már megint 
tenálad
temelletted 
teveled
téged szimatollak 
terád vágyom 
terád gondolok 
nem értem 
hogy van az
hogy itt vagyok megint 
hogy hol
hát itt nyakig
ebben a slamasztikában 
hogy te ott
és én itt 
mi együtt 
így 
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megint 
ez van

basszameg
basszus bazmeg basszameg

felnőtt nő
és egy medvéhez beszél 
egy ilyen baromi
büdös medvéhez
egy ilyen retkes kocsiban
az éjszaka kellős kurva közepén
a semmi közepén

ez őrület

rákom van
rák van az agyamban 
nem lehet operálni
nem lehet meggyógyítani
nem lehet vele semmit se csinálni 
6 hónap
vetette oda az orvos 
csak úgy visszakézből 
futólag
csípőből
vágta a képembe azt a mondatot 
mint a
mocskos felmosórongyot a vödörbe

6 hónap
hat kurva hónap

hazamentem és elhánytam magam
mintha minden kifordult volna belőlem 
anya mi van veled 
6 éves
ott talált
a vécé padlóján 
négykézláb 
nincs jól
anya picit nincs jól 
semmi baj 
feleltem
minden rendben 
bogaram
minden rendben van 
csak anyának muszáj
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mit beszélek én itt neked 
mondjad mit
én nem értem
hiszen te még csak nem is 
vagy igazából
vagyis hát persze itt vagy te 
mintha tényleg igazából
de azér’ mégse úgy

egészen igazi igaziból 
érted-e
érted te
nem értesz te semmit 
de én
én megértettem 
réégesrégen
akkor is elhánytam magam 
tudod
van olyan hogy kifogyunk a hitből
hogy kifogyunk a hitből és a szeretetből
mindaz iránt 
amiről azt tanultuk 
igaz és értékes
érdemes harcolni és szenvedni érte 
amiért mindenünket odaadtuk volna 
amiért akár meghalni is készek lennénk 
ezt tettem
ez egy olyan pillanat

csakhogy nem meghalni akarok 
én élni szeretnék
hisz nem kell elmennem 
igaz nem
mondd hogy nem muszáj 
mondd

beszélj
szólj már egy szót
te rohadék mocsok medve 
beszélj

bocsánat
hiszen te sosem beszélsz 
te sosem ütsz vissza
te sose szidsz 
nem hibáztatsz 
te nem 
elfelejtettem 
bocsánat
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te még sose 
ühüm

te csak vagy
te már csak ilyen vagy 
néma és bölcs
büdös állat
az én mocskos kocsimban

betelt ma nálam a pohár 
a munkahelyemen
csattogott a hátamon a korbács 
csattogott
aztán eldurrant az agyam 
kiborult a bili
és nekiestem a főnökömnek
annak a felfújt hólyag faszkarosszériának 
beledöftem a golyóstollat a szemébe
és megforgattam
tiszta erőből
egyszer kétszer háromszor
nekem is felfordult tőle a gyomrom 
vagyishogy nem szúrtam meg igazából 
akartam én
igen
szinte reszkettem bele 
és majdnem beledöftem 
majdnem megforgattam 
azt a hegyes tollat benne
de nem tettem semmit 
nem mondtam semmit 
csak ültem ott csendben 
ép ésszel
pléhpofával
azon az irodaszéken 
mindazok után
amit a fejemhez vágott 
kint szemerkélni kezdtek 
a szálló madarak

vettem piát és egy gitárt 
olcsó dolgok az álmok 
de olcsó ám a nőcske is 
az álmok háta mögött

szabad a szólás

A medve a gitár húrjai közé csap.
A nő piál.


