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ÁTLÉNYEGÜLT 
SZÜRKÜLETI FÉNYEK

Meghatározhatatlan méretűre duzzadt a köd. Emberré, köd
szellemmé nőtte ki magát, kimagasodva a fák közül, a kémény- 
füsttel egybemosódva.

Horgászni már kemény munka lett volna, egyre nehezebben 
lehetett léket vágni, a talp egyre elakadóbban járt-kelt a nagy 
hóban. A kályha előtt elegendő fahasáb sorakozott, ezért aznap 
előreláthatóan már nem kellett kitennie a lábát a házból. Halk 
volt a délután, csak a hideg húzott össze mindent, néha nagyokat 
roppantva a fagyban elterülő tárgyakon. Idővel a beszűrődő zöre
jek se értek el a füléhez, annyira megszokta őket, mint nyáron a 
madárcsicsergést. Az ablakon túl színtelennek tűnt az őt körülve
vő terület, mozdulatlannak tetszett a táj, a madarak se jöttek elő, 
úgy, mint pár napja, amikor a bokrok ágairól az ugrándozásaik- 
kal lehintették a porhót.

Megropogtatta az ujjait, mint régebben, zongorázás előtt. Eb
ben a házban már nem rejtegetett hangszert, amelyen ki tudta 
volna fejezni érzéseit. Még énekelni se énekelt fiatalos önfeledt- 
séggel. Önszántából vonult el a semmi közepére, maga mögött 
hagyva poros barátságokat, elhalt szülőket és elhalványult ajkú 
kedveseket. Magasra jutott, tehetséges volt. Először csak az ál
mát szerette volna valóra váltani. El is jött a nagy hangverseny 
ideje, amikor ő és a zongora a zenekar előtt állt, az óriási lámpák 
körbezárták, glóriát vonva a feje fölé. Mindebben a cifra ékes
ségben a mesterséges fények kiélesítették a rezdülést, azt a bi
zonyos tömény érzelmi kivonatot, ami a nézőkből sírást váltott 
ki. Szinte biztos volt benne, hogy amíg a zene ívelt, és a billen
tyűkön futottak az ujjai, minden szem párássá vált. Sikert sikerre
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halmozott, nem volt megállás, egyre fakóbb előadások követték 
egymást, bár a nézősereg gyarapodott. Az előadás megtöltött 
egy teljes csarnokot azon a napon is, amikor útnak indult. Kö
rülötte átlátszó lett a levegő, s maga is halvánnyá vált, a színek 
és a mondanivalók kiürültek, elszivárogtak észrevétlen belőle. 
Az addig gyengédnek mondható arckifejezése mintha megtört 
volna, tükörszilánkként fúródott másokba a tekintete. Az egyik 
tapsvihar közben belső ürességre lett figyelmes. Egyszerű séták 
során figyelte meg, hogy a járása is megváltozott, úgy lépkedett, 
mintha ő már kiemelkedőbb és több lenne a többieknél. A hiúság 
élősködő állatként élt rajta, teljesen rátapadva, és elcsalta tőle a 
szeretet érzését, miközben az önimádatát hizlalta. Nem volt ma
radása, futott, messzebb és messzebb.

A kis faházban békességben élt. Már nem akart tudni és akar
ni se semmit. A fejében számtalan dallam csendült fel, és a látha
tatlan zongorán el is játszotta őket. Kottába való lejegyzés nélkül 
hagyta a szólamokat eltűnni, vissza oda, ahonnan jöttek.

A táj sosem volt hangtalan, a víz sem nyugodott meg egé
szen. Keményre fagyott a teteje, látszólagosan lezárva, elszige
telve a jég  alatti neszezéseket, láthatatlanságba burkolva a halak 
vonulását.

-  Vajon ők is elhúzódnak, mint a madarak? Nem tehetik... 
nekik folyton úszkálniuk kell, a víz természete szerint -  gondol
kodott magában.

A kietlenségbe, a fehérségbe olvadt minden, miközben nézett 
ki az ablakon. Elálmosodott. A függönyt visszaigazította a helyé
re, az asztalhoz ült. Este lett. Ismét havazni kezdett, hogy a föld 
sebeit az ég fehér gyolcsba burkolja reggelig.

-  Magyarázd meg az eltűnésüket... -  lüktetett egyre csak a 
tűz lobogása.

Érezni kezdte újra, hogy odakinn minden mozog: a fagyban 
lassan elválnak az élő formák az élettelenektől.

A fülében csattogást hallott, a szíve hevesen lüktetett, a keze 
izzadt, a lábában járt egy ín, mintha áram érné. Felpattant a szék
ről, elrántotta a függönyt, kitekintett, de sehol se látott állatot,
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sehol egy embert, sehol egy kivehető faformát vagy bárminemű 
növényt. Kristálytiszta selyem hullott puhán, a sötét ég előtt.

Vacsorázni készült. A gondolatok, amelyek megrohamozták, 
kezdtek apránként leválni róla. A meleg étel jólesett a gyomrá
nak. Egész nap a felmelegedésre várt. Minden szájához emelt 
falatnál, főleg a vacsora végéhez közeledve, a halak képe tódult a 
tudatába. Vajon ők mit esznek, mit ehetnek a kihaltságban?

Még nem feküdt le, amikor ismét szárnyésattogást hallott, 
közvetlenül a füle tövénél, mintha a dobhártyája előtt egy apró 
madár röpdösne. Remegni kezdett. Évekkel ezelőtt hallotta utol
jára ezt a hangot. Erőtlenül leült, tenyere közé fogta a fejét. Az 
éjjel közepén eszmélt föl a szunnyadásából egy suttogó hangra. 
A hang a halakról beszélt, a halakról valamit... Nem értette tel
jesen a szavakat. Az idegen neszek évekkel ezelőtt megszűntek. 
Kezdett megfeledkezni róluk. Kiskorában azt hitte, ez egy ter
mészetes állapot, és mindenki hallja. Néha egy férfihang beszélt 
hozzá a fejében. Mióta visszavonultan élt, mintha megsüketült 
volna, egy ideig meg is ijedt, hogy cserbenhagyta a láthatatlan 
férfi, aki néha terelgette az útján.

Felkapcsolt egy lámpát. Kibélelt kabátot húzott, és az alatt is 
rétegesen felöltözött. Ahogy a hangok erőteljessége, úgy nőtt a 
szívében a melegség a halak iránt. Nem gondolkodott, úgy érez
te, veszítenivalója nincsen, a hajnali didergős párában kell elin
dulnia a tavacska irányába. Olyan érzés volt ez, mintha nem is 
teljesen csak ő akart volna elindulni, kenyérbelet szaggatni egy 
edénybe, és kilépni a zord éjszakába. Elképzelte, hogy most még 
a félig bódult halak is mind-mind a felszín felé igyekeznek, a 
meglévő lékekhez, hogy várják őt.

Lépkedett, sercegett alatta a világ, repedtek a hókristályok, 
mint az áttetsző cukordarabok. Nem látta a jég kezdetét, ezért 
négykézláb tapogatózott. A hideg beleütött a kezébe, a lyukas ci
pőben lába zsibbadni kezdett.

-A m íg  a nyomás nem nehezedik a mellkasomról, amíg a han
gok nem halkulnak el -  gondolta - ,  addig itt maradok a tóparton. 
Könyökével próbálta beütni a szilárd réteget, majd a sarkával
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mért ütéseket a jégpáncélra. Egy óra is elmúlhatott, mire mérete
sebb rések éktelenkedtek a tó tetején. A halak nem mutatkoztak, 
de ő ennek ellenére csak szórta a kenyérbél-galacsinokat. Kifúj
nia magát az egyre növekvő, tejszerü ködben. Nem értette, hova 
lettek a néma halak, hisz érezte, hogy dobog a sok halszív a fa
gyos rétegen túl. Egyre fogyott az idő, dermesztő kézsuhintások 
érték a tarkóját -  sürgették. Újra hozzálátott az erőmunkához, 
nagy sokára a jég engedelmeskedni kezdett. Az apró halak és a 
közepes nagyságúak a jégbe fagytak, látta őket, miközben jókora 
tömböket emelt ki a hóba, majd a házba vonszolva, a tűz előtt 
egy kádszerű edénybe helyezgette őket. A jégdarabok mellé fe
küdt, elnyúlva a padlón. Hallotta a víz lágy csobbanásait, ahogy 
a halak fokozatosan kiengedtek, hisz újra élénken keringett ben
nük az éltető vér. Mozdult a kopoltyú, az uszony, a szem körülte
kingethetett, a merevség feloldódott.

-  Ne féljetek, halacskák, időben mentem értetek. Megsúgták 
nekem, hogy meg kell titeket mentenem. Holnap visszadoblak 
valahányatokat, legapróbb halacskák, hogy tavasszal ti legyetek 
a legerősebbek, és már készen álljatok a nagy feladatra.

Arcán -  egy sóhaj kíséretében -  átvillant valami megmagya
rázhatatlan árny. A tűz kialudni készült. Megnyugodott végül a 
szív is, a víz pedig csobbanásaiban dalt írt, amitől a halak szeme 
nedves lett, s hogy ne lássa senki az elérzékenyülésüket, rácsuk
ták szemükre a hártyát. Odakinn eközben pirkadni kezdett, a tó 
feletti ködös levegő különleges villódzásokban cikázott. Táncolt, 
lejtett párat, s ebből a felcsillanásból néhány világító fénycsóva 
a házba osont, behúzódott a kulcslyukon, a repedéseken át, az 
élettel átitatódott kád vízbe, amelyben feloldódott -  mint az alki
mista tégelyben -  az illékony higany.
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A TO HATTYÚIN AT

„ Semmi nincs, mi visszahúzza, 
az emlékháló szétszakad; 
száll magasra tó hattyúja, 
és mindent, mindent hátrahagy. ” 

(Dhammapada)

Komor emeletes házak mellett haladt el nap mint nap. Az ösz- 
szeroncsolódott útszélen állva egyszer észrevette, hogy a lakó
tömb felső emeleti ablaka ki van világítva. Két nagy festőállványt 
látott a nagy, falméretű ablakok mögött. Télen kezdte el figyelni. 
Erezte, hogy a festő jó barátja lehetne, sőt, mivel ezt elképzelte, 
számára a festő már kedves ismerőse volt. A képzelet kipótolta a 
festő lényét, néha a fel-felvillanó hátát, de főképpen a vonásait, 
az ecsetvonásait szerette. Érezte a lendületet, érezte a lakás han
gulatát, érezte a reggeli meleg kávé illatát a fenti szobabelsőben. 
A festőállványok a felkelő nap felé fordítva álltak, s reggelente 
láthatóvá vált messzi távolból is a kép születése.

Amikor hazafelé tartott az iskolából, már sötét volt a fenti 
lakásban. A vöröses szövetfüggöny eltakart mindent, mint a be
húzott színházi függönyök a szereplőket, a díszletet.

Ébredések és lépések és felnézések: a lámpa ég, fényt ad és 
meleget, a munka, a reggeli alkotókedv dolgozik az ujjakban. 
A vérerek is olyan színűvé válnak, amilyen árnyalatot használ 
a festménynél. Érzelmek értek meg és tűntek át napokba, ki- és 
becsukódó virágokként. Almaiban is a festővel volt -  nem az 
arcával, nem az alakjával, hanem a kitárulkozó lényével, ami a 
lány elé lépett minduntalan, hogy nélküle egy lépést se lehessen 
megtenni. Havonta egy tiszta, sugárzó vászon került a megfestett 
helyére. Két évig figyelte a lakást, a gyarapodást. Később hígult a 
magánya, az útjai az iskoláig megszűntek magányosaknak lenni. 
Közeledtek felé, és ő is közeledett az emberekhez az új környe
zetben, ami egyre inkább megszokottá vált már, és barátságossá.



A barátnőivel beszélgetett útközben, egyre ritkábban pillantott 
fel a lakásra, távolodni kezdett az elképzelt festőalaktól, elsodró
dott a képzelgésektől.

Nyáron pár hónapra hazaköltözött. Otthon szembekerült is
mét a rémálmaival, egyre többet maradt egyedül is. Egyik éjjel 
felriadt, felült az ágyában, és hosszasan nézte a kivilágosodást. 
Korán hajnalodott, a fényes narancsos korong megvilágította a 
fehér falakat. Abban az évben nagy meszelés várt a házra. Az 
előző délután vitték ki a bútorokat a szobából, így csak az ágy 
volt a szoba közepén, az éjjel és az álom szükséges tartozéka. Az 
üresség és a megszokott helyzetből való kibillenés ismét meg
szülte a belső képek kikívánkozását.

Mint a hold felkúszása feljebb és feljebb az égre, a háztetők 
mögül kibújva, úgy kelt fel a lány is, a festés gondolatától egy
re kifényesedve, úgy fogta meg kisiskolás rajzórai készletéből a 
festékeit, nekikezdve a rajzolásnak. Az egyik falfelületre esőt raj
zolt: karhajlításokkal keletkezett cseppeket, lassú mozdulatokkal 
húzott szakadozott vonalakat. Az eső tavat duzzasztott, lassan a 
kék tócsák megdagadtak, bekékítve a négy falat abban a sávban, 
ameddig a kéz és a testmagasság engedte. Lábujjhegyre már nem 
állt, inkább a talajt figyelte. A szőnyeg sarkait felhajtotta, a szürke 
kövezet kínálta a hátát, hogy a maradék kék festéket szétmázol
ja  a nagy kefékkel. Egyenletes hamukékek és vibrálóbb színűek 
lettek a felületek.

A vízfestékben a fehér árnyalatba mártotta a kefe végét. A 
tovaszálló, megszabaduló hattyúról szóló vers és a gondolatok
gondok hátrahagyásától megrészegülve, kettesekhez hasonló 
kacskaringós vonalakat húzott, majd azok megerősítésével fog
lalatoskodott. Kezdett kirajzolódni a kép: a hattyúk a tavon, az ég 
felé nézve, felfelé. Az egyik hattyú -  ragyogó tűzlángként -  fel
szállt, kitárva fenséges szárnyát. A többiek nézték őt, megadással 
és áhítattal, mint az emberek ünnepekkor a tűzijátékot. A fénylő 
hattyú egyre magasabbra repült, messzebbre, mint a szemhatár.

Már felmelegedett a szobában a levegő, ideje volt átöltözni és 
kimenni a családtagokhoz. Elpakolta maga után a festékeket, a
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félszáraz tóra pedig ráborította a szőnyeget. Nézte a művét, tud
ta, ma lemeszelik, fehérrel ismét réteget vonnak a falakra, és a 
maró mész minden formát kiöl majd a mostani képből. A fal még
is magában fogja tartani mindezt, magába égetve a formákat és a 
jeleket, tartogatva majd egy újabb lakónak, egy újabb hajnalnak, 
amikor az átlátszóságból minden lehetséges forma előlép, hogy 
minden megtörténhető egyszerre váljon láthatóvá; az üresség, a 
teljesség, a forma és a formátlanság, a szó, a némaság, a sikítás, 
az illat. A fehérben ott az üresség, amiben nincs forma, nincs szó, 
nincs illat, nincs hang, nincs tapintható felület, nincs semmi.

A festő az évek alatt megfestette az összes valós és valót
lannak vélt formát, ami benne és kívüle élt, színeket vegyített, 
ásványokat festett, növényeket, állatokat, embereket, házakat, 
angyalokat, démonokat, isteneket keltett életre éber hajnalokon. 
A kiállítóteremben összesűrített képek és az őket nézők halmaza 
talán megnyit majd egy kaput, egy átjárót a láthatatlan fátylak 
előtt. Állnának az emberek, lenne közöttük, aki elkiáltaná magát, 
lenne, aki csak sírna, lenne, aki semmit se venne észre az egész
ből, ahogy a felismerés vállon ragadná egy pillanatig, és a másik 
világ függönye mögé húzná, ahogy a keresztelkedők is a víz alá 
merülnek, és testüktől egy pillanatig elválik a lelkűk. A festő nem 
csodálkozna már el semmin se, hisz ő erre volt felkészülve az 
elejétől kezdve.

A megfestett hattyú pedig akkor is mosolyogni fog, ha elta
karja egy újabb festékréteg. Egyre szabadabbá válva a többi haty- 
tyú is követni fogja majd őt a röppályáján, hisz semmi se lesz 
már, ami visszatarthatná őket.
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A FEHÉR FÜRDŐSZOBA 
AZ ÁRVAHÁZBAN

Hazaért. Hideg és nyirkos volt a lakás. Most is. A házban hoz
zá hasonló emberek éltek. Szerette ezt érezni, szerette magát má
sokhoz hasonlítani. Egy lenni a többivel a nyomorban. Ha más 
nem is, ez erős köteléknek számított, embereken áthatoló közös 
köteléknek.

Nem gondolkodott sokat azon, hogy ki ő. Ritkán gondol
kodott, eltakarta az érzéseit. Élt. Egyszerűen. Ázott szagú volt, 
gyakran fázott. A háznak és neki is névtelenség-színe volt. A 
jelentéktelen külső megtévesztett mindenkit, beleértve őt is. A 
hétköznapi, túlontúl közönséges máz -  akár egy téli öreg állo
más -  kívülről lehangoló látvány, holott belül meleg várótermek 
lapulnak és ékes, díszes falak jegyárusítók, induló szerelvények, 
gyomrukban számtalan lehetőséget feltárva előttünk.

Az aznapi bevételt a pléh kávésdobozába szórta -  ismét ap
rókat kapott. Kevesebbet, mint szokott. Hamarabb hazaengedték 
őket. Az eső is esett, a gyár öltözőfülkéi beáztak, piszkos hideg 
víz csorgott-csöpögött végig a falakon. A penészfoltok mentén 
sóhajok vonultak: O betűt formáló szájak rajzolódtak ki, ame
lyekből semmiféle hang nem szivárgott, csak tátogtak mereven. 
Hiábavalóság lett volna faggatni őket.

Az árvaház falán lassú árnyjáték kezdődött, a nagyobb árnyé
kok bekapták a kisebb, sötét foltokat. Egymásnak estek a lemenő 
nap fényei és a faágak árnyékai is, egymás torkát harapták, szá
jukban jól megrágva az ellentétüket. A lány hosszan nézte a falon 
zajló csatát. A leggyengébbnek tűnő ember sem marad mindig 
gyenge, de ő fel volt rá készülve, elejétől kezdve, amióta ebbe a 
házba beköltözött, hogy nem lesz szabadulása, hogy nem léphet
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feljebb, se munkájában, se magánéletében. A ház rabságban tar
totta, álruhába bugyolálta. Korainak érezte, hogy ez így felráz
za ismét, hogy feltépődjenek a sebei, amelyek sohase forrtak be 
igazán. Nem várta ilyen korán a vízbemerülős érzés jöttét. Sze
retett volna túllenni már rajta. A dohszag egyre elviselhetetleneb
bé vált, irritálva a légzőutakat, a nyálkahártyát. A torkához ka
pott, kezdte volna eljátszani a haláltusáját (elszerepelte álmában 
számtalanszor a halálát, mint más a szeretkezés képeit), amikor 
kintről fényesség szűrődött be. A saját nyakát alig tudta szoron
gatni, az élni akarás elerőtlenítette a kezét. A kinti rőt fény egy 
autótól származott. Egyiküket jöhettek meglátogatni. Hétvégén 
járhatnak fel hozzájuk udvarlók, régi ismerősök, ilyenkor szabad 
a bejárás, előre bejelentkezéssel.

A fojtogatáskísérlet után felállt, zihált, a nyugtalansága foko
zódott. A fürdőbe ment, a vízcsaphoz, megmosdott, és eligazítot
ta kócos haját. A sárgászöld lámpa a feje fölött kirajzolta arcgöd
reit, lankáit, körvonalait, körvonalainak körvonalait. A lemezte- 
lenedett test íveit. Átölelte magát mindkét kezével. Erőt vett rajta 
a vágy, hogy lekuporodjon a csempékre, az azon heverő kis sző
nyegre. Már érték ilyen rohamok előtte, nem a teste sajgott, nem 
az idegek feszültek meg rajta acél-feszüléssel, ez a lélekalakulás 
hasonló volt egy fa metszéséhez, amikor minden csonkításnak 
tűnhet, tavasszal mégis hálás a fa a megszabadításáért. A lélek 
alakult, megtört, mert előbb ráeszmélt a valóságra, és a valóság 
(ami nincs, mert számtalan rétegre oszlik, újabb éneket teremt
ve magából) játszmája a tükör előtt félelmetesen elterpeszkedett, 
és sikoltozott teli torokkal a fürdőszobában. A levegő rétegeiben 
úgy vetődött messzebb, mint a bánya mélyébe a halálraítélt, a 
leendő mozdulatlanságba. Ez a mozdulatlanság viszont alakult és 
folyton mozgásban volt (mozduló mozdulatlanság, mozgásban 
elnyúló alig remegés). Egy múlt-rétege megrepedt és beengedte 
a világ zajait. A nyaki erei mintha azonnal szétrobbantak volna. 
Feszesnek érezte magát a bőrében a túlcsorduló érzésekkel, s ha 
nem kezd el zokogni, ha nem rázkódik egész testtel, ha nem öleli 
át magát, ahogy az anyja tehette volna számtalanszor, akkor talán
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valóban széttört volna, lassan a feje repedt volna szét, és a repe
dés végighaladt volna a fejtetőtől a lábujjáig.

Néha azt hitte, hogy itt most vége van, a Mindenható meg
fogja a kezét és ő elindul vele, miközben ködszerűen aranylóvá 
válik minden. Utazva, egy idő után, meglátja messzebb a szeretet 
fényét és abban azokat, akiket szerethet és egykoron szeretett. 
Ettől a ponttól sose jutott még messzebb, gondolatban.

A halál nem volt a nyomában régebben, de már akkor is látta 
maga előtt ezt a képet. Talán a többi lány miatt gondolkodott el ő 
is ezen. Az árvaság nem ok a nemlétre, tudta jól, de ezen az estén 
is belevegyült egy ideig a maró térbe, a többi lány arcába. Elho- 
mályosultnak látta valamennyit, ahogy felsorakoztak, előtte áll
tak. Egy volt közülük, és mégis, ha az árvaház lakóit elevenítette 
fel, önmagát mindig szembehelyezte velük. Forgott körülöttük, 
szinte repült, szabad volt -  visszatérő álma volt ez, hogy kiszáll 
a csoportból, és messze-messze sodródik tőlük, visszanézve még 
látja őket, madártávlatból, de a sodrás erős. A lányok tömegében 
a szájak-szemek egy vonalba gyűltek össze, egy csíkba tömö
rültek, egy határtalan egyenest alkotva. O pedig szállt, álmában 
mindent megélhetett, visszatérhetett a megszületése előtti álla
potba, végül belerepült az Isten karjába.

Sokan tudhattak az ábrándjáról, kileshették a gondolatait -  
meg volt róla győződve. Ismét tudta, hogy mindenki belélát, 
mint egy nyitott ajtajú házba. Nincs titok és nincs útvesztő, csak 
egyenes vonalak, egy üres ház, kör alakú építmény, ami forog és 
forog a világűrben. Életében mégis szeretett volna erről beszélni 
valakinek, még ha az vele szemben ül is, megértően bólint min
den egyes gondolat után, és végül ezt mondja: tudom. Tudom, 
tudom, mire gondolsz.

Jön a fájdalom, árad, a házat felkapta egy forgószél, és apróra 
töri a vékony faléceket.

Voltak már ilyen rohamai, amikor négykézláb a földre roskadt 
és nyüszített, állatként kuporgott, és az összeszorított fogai közül 
csak a nyála folyt, akár a könnyei. Térdre ereszkedett. Egyik ke
zét letette a hideg csempékre és az oldalára feküdt, teljesen oda
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simult a föld feletti élettelen anyaghoz. Élettelen volt, réteg volt, 
ő mégis végighúzta a kezét a repedéseken. Hátán az izmok feszü
lő szalagokká váltak, ismét feszítették, kifeszítették őt. Megnyúlt 
minden, a percek, a kinti árnyékok, a gyertyalángok, az ásítások, 
a párolgások. A víz a szervezetében szétküldte látatlanul is a kinti 
hamuszürke, hideglelős felhők színét. Őt is elborították ezek a 
foltok, mint a tettes nyomai, a kéz szorításai, mint megannyi árva 
magány-háló. A nyomok, amelyek a szívbe vésődtek, roncsoltak, 
az idegek károsodása pedig maradandó is lehet. Feszültek a kor
látok, a falak távolodtak.

Ennek kellett lennie az utolsó rohamnak.
A lélektelen csempék -  mint üres helyek egy fehér lapon -  

kirakóst játszottak egy test melegségével. A gondolatok íródtak 
a fejében, megszakítás nélkül. A teste dagályának a hevessége, a 
klóros víz szaga, a lélegzet-betűsor leterítették. Feküdt, mint egy 
rovar, akinek kitépték a lábait. Ha benyitna valaki, azt hihetné, 
hogy már nem él. A szívverése is lelassult, a lélegzete kihagy, be
szélni képtelen lenne, tele a szája nyállal, és fájdalmas görcsben 
markolna a keze, mintha a legféltettebb kincsét szorítaná.

Milyen lenne végignézni, hogy mi történik velünk pusztulá
sunk után? Erre is lesz idő, bizonyosan. Nem most, nem most. 
Semmi sincs befejezve, soha sincs befejezve, a romboló-építő 
szél éppen most fokozódik a testben.

Beszédre lett figyelmes a folyosón, mintha a saját nevét hal
lotta volna. Kit hívnak még így, nem, az ő nevét nem így ejtik ki, 
ez nem lehet ő, ez a kiejtés ezzel a névvel nem takarhatja őt. Ön
nön határ? Vagy álmodik? Vagy álmodás után végignézi a valódi 
álmát? Ez a szó újra (!), félre kell söpörni, ne legyen itt útban! 
A lélek még roppan, még törik, de a léptek felé tartanak. Nincs 
készen, belül még nincs készen, hogy megfogja valaki kezét, és 
a szemébe nézzen. Kapkodva felállt, sietni kezdett az ajtó felé. 
Tudta, egész nap érezte, és mégsem hitte volna, hogy őt fogják 
keresni. Megérezte a délután szagában, a tükörben is látta, mint
ha látta volna, amíg megmosdott: a falon ismét árnyak mozogtak,
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de nem kebelezték be a másikat, hanem öleltek, kebelre ölelték 
egymást a fényhullámzások, amelyeket az utcai lámpa világossá
ga keltett a megvilágítatlan fürdőszobában.

Kopogtak. Csend. Ismét kopogás. Sóhajok hallatszottak bent- 
ről, és ruhaneszezések. Az ajtó kinyílt, a látogató körvonalai ki
rajzolódtak, a folyosói neonfény ennyit engedett meg az első pil
lanatban feltárulkozni. Kék és friss zöld volt a hangja a közelebb 
lépő férfinak. A levegő-rezgések csitultak. A férfi előtt a ruha el
lenére meztelenné vált ismét, az esti fürdéseknél meztelenebb, a 
reggeli átöltözéseknél gátlásosabb, ahogy ott állt, megkövülve a 
küszöbön. Ami körülvette, a romlást harsogta. Semmi se volt az 
övé, semmi se volt közel hozzá és távol se, nem is volt olyasva
lami a szobában, az egész házban, ami visszatükrözte volna őt. 
A férfi közelebb lépett. A szemében nem volt elvárás, se felhős 
tisztátalanság. Megérintette a fiatal lány kezét, és kifelé vezette. 
A szív ismét összeszorult, és sírni lett volna jó.

A többi lány némán állt a szobájában, a félig nyitott ajtók előtt. 
A ház dübörögni kezdett, a lélegzet egyre gyorsult, és mintha az 
egész szoba hullámzott volna, a falak egyre áttetszőbbekké vál
tak. Emelkedett a szemöldök, emelkedett a kéz, emelkedett a láb, 
és a hang is felfelé ívelt. Nyílegyenesen felfelé, amerre a lepke is 
röpül, ha megtalálja a kijáratot a tetőterasz alatt.
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A TERVEZETT TEREMTÉS 
MÁSODIK SZAKASZA

Nézem a csillagokat. Mintha visszhangoznának bennük a haj- 
dankor nagyléptű tervei. Nézem a Hold hamis fényét, bevilágítja 
az arcom, hideg és mesterséges.

A fő sorsteremtő arca kifejező volt, a mondatainak súlyától, 
a gondolatok lenyomatától remegett körülötte a levegő. Túl öreg 
volt már, a bőre szürkésen csillogott. Félni kezdtem, hogy a nagy 
erőlködésben, a súlyos tetteket megelőző pillanatokban holtan 
rogy össze, és nem mondhatja végig a tervét, nem marad benne 
elég szusz a kimondott kimondhatatlanságokra. Féltem és resz
kettem egyidejűleg, mert tudtam, ha befejezi a mondandóját, kő 
kövön nem marad, és végül egy új világrend keletkezik majd, 
újabb ranglétrákkal.

A teremtő istenek összeültek. A hét istenasszony, a halhatat
lannak hitt leghatalmasabbak, akik a nagy eseményre még öt is
tent vettek maguk mellé. A gyűlés előtt a rangidős már megalkot
ta elméjében a törvényeket, amelyeket majd a teremtett emberre 
fog ráróni.

Az égi tanácstermükben sereglettek össze, ahol meghányták- 
vetették a leendő tetteik súlyát. Előkészültek, terveztek, vitat
koztak. Mindeközben az űr is fülelt, feszült a végtelennek tűnő 
roppant tér.

A második teremtés ideje eljött -  így szólottak az istenanyák, 
akik ugyan részesültek a mennyei hatalomból, de kisbetűs iste
nek voltak csupán. A világ akkorra már állt, összeforrtak rég a 
sűrű anyagok, ködök csillagokká, bolygókká, tejfehér rendsze
rekké, és a Föld is benépesült már.
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-  Teremtsük meg újra az embert, de tőlünk kevesebb legyen. 
Vegyük alapul a formát, amit Isten már megálmodott, az legyen 
a váz, de minden mást fogjunk vissza, gyengítsünk le -  mondta 
az egyikük.

-  Védtelen legyen, és ne emlékezzen a korra, amikor még az 
édeni állapotban élt, álomnak tűnő csodaként derengjen csak fel 
előtte, ha álmodik -  így a másikuk.

-  Dolgozzon nekünk, és ne vegye észre cselszövéseink! A 
szeme csak szem legyen, egy testrész ezek után, hogy ne láthas
son el a rejtett zugokig, és a létének miértjéhez ne férhessen hoz
zá -  mondogatták sorban terveiket a teremtők.

-  Alkossunk emberasszonyt! -  kiáltottak fel mindahányan. -  
Az új emberasszony hiányzik a Földnek!

Ahogy a kezdetekkor, most is a Tüzet hívták segítségül a te
remtés alapanyagául. Villám cikázott az éjben. Eget szelt ketté. 
Fényében fel-felvillanva kivehetővé vált a készülő ember teste, 
amint simogatják, fölötte görnyednek, agyagból gyúrva tökéle
tesítik a formáját. Lángok gyúltak a teremben, a bábut még ki
égetés közben is csinosítgatták. A váz a gondos munka után elké
szült. Tökéletes külalakja szemet gyönyörködtetően rajzolódott 
ki a készítői előtt. Belül a szervek a helyükön voltak, a bordák, 
a váz, a bőr, már minden készen állt, hogy az életet, az éltetőt 
befogadja.

A bábut levitték a Földre, ahol a vadság végtelenült el, amerre 
a szem ellátott, buja és óriási növényzet érintgette az eget. Egy 
mocsaras rész mellett álltak meg, ahol bűzös gázok terjengtek a 
levegőben. Az élettelen testet körülállták, és hangosan kántáltak 
mellette. Egy fényes gömb szállt föléjük, lebegett egy ideig, egy
re sugárzóbbá válva, majd az emberváz jobb karján át belépett 
a testbe, felélénkítve azt. A sejtek szintjén összeállt a belső, vi
lágűrt leképező, parányibb rend. Az isteni erő, az égi energia így 
érintkezett egy szervezeten belül a földi energiával. Vérkeringés
ként mozgott az élénkítő erő a lányban.

Az emelkedett istenek egy nagy, sáros gödröt találtak. Bele
ejtették őt. Feneketlen kúttá vált a mélyedés, sötét zsíros földdel
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a gyomrában, ami az anyaméhre hasonlított: biztonságot ugyan 
nyújtott, de melegséggel, szeretettel nem táplálta a már mozgó, 
magához térő lányt. Az isten-teremtők visszamentek a láthatár 
sokszorosan elfedett magasságaiba, magára hagyva a vergődő 
embert. Kúszott, kuporgott az egyedül hagy(at)ott, megjárta na
ponta többször a gödör alját, tapogatózva a kijárat után, de mély 
volt a gödör, ő pedig még gyenge. Megvilágítatlan volt odalenn 
a tér, napfény nemigen érhette az arcát. Napok, évek múlhattak 
el az ember alatti létben. Vizet adó gyökerek lógtak ki a földből, 
a mélyedés falából. Mintha a természet is támogatta volna éle
tét, táplálékot adott, a test pedig fejlődött. Haja megnőtt, idomai 
kikerekedtek. Bogarakkal, lárvákkal élt együtt, a földalatti élet 
feltárulkozott minden visszataszítottságával a lány előtt. Oda
lenn éhes démonok és negatív erők érintették, a pokol rendjét is 
megismerte, mint az égi szép lét tükörképét. Legalulról indult, 
megélve az elkerülhetetlenül megélni valót, hogy tovább tudjon 
lépni. A pokol tükre torzított, félelmetesnek mutatta a napokat az 
éjjelekkel egybefolyva. Néha felnagyítódtak a helyzetek, máskor 
pedig parányivá varázsolódtak.

Elérkezett az idő, amikor a teremtő istensereg ismét leszállt 
a birodalmából. Egyedül kellett kimásznia a lyukból a teremt
ményüknek, a körülötte állók nem segítették ki, csak sugallatot 
küldtek felé, miközben ellenőrizték, hogy valójában képes-e ön
erőből kijönni a veremből. Mocsok és por lepte a testét, első lá
tásra alig különbözött az agyagbábutól. Nővé bomlott ki idővel, 
testileg szikárrá, lelkileg erőssé vált. A  napot még ez idáig nem 
figyelhette meg ragyogni, tüdeje alig érzett még friss levegőt a 
lenti dohos, áporodotton kívül.

Az istenek körülfogták. Megmosdatták a közeli tóban, haját 
kifésülték, becsavarták és feltűzték. Teste köré színes védőbur
kokat vontak, a szemei közé indigókék fényességet tettek. Fehér 
selymekkel ékesítették fel, amelyeket a dereka köré csavartak. 
Lábára aranysarut húztak. Láncot fűztek nyakába. Hangjukat 
kiterjesztették az istenanyák, fényesség lepte el az eget, sokkal
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sugárzóbban, mint ennek előtte, s ez a fény a nő testébe kúszott 
ismét, a nyaki csigolyától a talpáig átjárva a testszerkezetét.

Megtanították beszélni. Közben nem engedték, hogy megsejt
se, ők másképpen érintkeznek egymással, gondolati úton. Vele 
voltak estig, tanították, figyelték. A nő pedig nem látott maga kö
rül hozzá hasonló teremtményt, még állatokat sem, azok is visz- 
szavonultak a még sohase érzett erők elől. Félve vigyáztak rá, 
hogy ne lássa meg a szárnyas fényes lényeket (akik élete ekkor 
még a földre is kiterjedt, nem csak a mennyre), mert azok tőlük, 
teremtő istenektől sokkal fenségesebbek voltak, mert közelebb 
álltak a nagybetűs Isten fényéhez.

Nem volt helye kételkedésnek, hitetlenkedésnek, a nő, remél
ték, sose tudja meg a háttérben húzódó okokat, sohasem érzi meg 
a többi égi lény beszédét, még a sugallatokban se fog hinni többet, 
csak a látottakban; szüntelenül felejt majd, egyre énközpontúbbá 
válik, és egy idő után maga fog tetszelegni az Isten szerepében.

A sötétségben ismét magára hagyták az emberasszonyt az ál
istenei. Az első szabadban töltött éjjelen rémisztő hangokat hal
lott a vidék buja zöldjéből. Leveleket dörzsölt egymáshoz a szél, 
a fatörzseken rovarok zúgtak, a fűben apró állatok vágták maguk 
előtt az ösvényt. Napok múltak, az éjjelek egyre nyomasztóbbak
ká váltak.

A nagy víz, a tó, amiben megfürdették, nem volt messze az 
alvóhelyétől -  amikor még ragyogott az idő, arany lőtt a délután 
és minden olyan békés volt.

Hajnalodott már, és a sokkarú szörny kimerészkedett a vízből. 
Meleg hús szaga lengte be a partot. Hatalmas, pikkelyes állat
ként, jól kifejlett érzékekkel megadóan és nesztelenül csúszott a 
hasa a fűvön, amint vitték az izmos lábai.

Egészben kapta be az asszonyt.

Az istenek feszülten szemlélték az eseményeket odafentről. 
Figyeltek, mérlegeltek magukban, vajon jó volt-e a számításuk. 
Elég volt-e az embernek annyi erő és egyharmad isteni rész, amit
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neki szántak, elég-e a szabaduláshoz? Leselkedtek, alig mertek 
levegőt venni.

A legidősebb vette közülük észre legelőbb a fejleményeket. 
Arca eltorzult a megkönnyebbüléstől. A sokkarú szörny test
burka felszakadt. A nő verejtékesen, vérlucskosan, fáradtan, de 
mégis kijutott a veszedelemből. Mint egy ismételt megszületés, 
olyannak tűnt a verőfényben ez az élet-halál harc.

A teremtők még örvendeztek egy ideig, majd elhagyták a felső 
tanácskozó- és kísérletezőtermeket. Elfordították arcukat tőlünk, 
közben mi bálványokat emeltünk, és véráldozatokat mutattunk 
be értük.
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A SZALAG

Gépzúgás.
Iám a csövekhez támaszkodik. A csövekhez, amelyekben a 

tüdővíz cserélődik és elvegyül a levegővel, mert az emberi szer
vezet már nem úgy működik, mint ennek előtte, összezavarodott 
az ideghálózat, hibás visszacsatolások indulnak el impulzusok
ként helytelen helyekre, újabb zavarokat okozva a szervekben, 
a sejtekben.

Szeméthegyekre építkeznek, gépek tömörítik a felhalmozott 
hulladékot, ami a ház alapjául szolgál. Nincsenek hegyek, csak 
egy szárazföld-halom van a földgolyó középpontján. A földön ez 
az egy sziget van, a többi tenger, ameddig a szem ellát és még 
tovább.

A régi rendszer már csak eltorzult formáiban él, a társadalom 
fő foglalatossága, hogy életben tartsa a tagjait, és ezért pénzre 
van szükség, hogy újabb kísérleteket folytassonak, az emberek 
viszont keveset dolgoznak, és egyre gyengébbekké, egyre inkább 
nyugtalanabbakká válnak.

Iám a délutáni ködös, szmogos fővárosban sétált, amely ki
halt volt, lélektelen és kiégett. Nézte az ujjai között átszűrődő 
napsugarat, arra gondolt, hogy honnan ez a sok fekete és nyúlós 
szennyeződés, amikor alig vannak járművek és gyárak. A tenger 
hullámai drótokat, alumíniumhordalékokat sodortak magukkal, 
ide-oda dobálva, hurcolászva őket a hátukon. Iám szerette ezt 
nézni. A tengerbe ugyan még nem ment bele, még nem érezte a 
vizet, a sós verejtéket (a teste beültetett mű-szervekkel és szöve
tekkel volt tele, ha víz érné őket, meghibásodnának).

Nem akart ma már többet gondolkodni, hazafelé vette az irányt, 
hogy még lemerülés előtt rákapcsolják a szokásos gépekre.
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Másnap sem történt semmi említésre méltó. Még a kedvelt 
sétáját is kihagyta, pedig a nap neonfénnyel fénylett, a tavasz 
elérkezett, a tenger acélszürke volt, és a végtelenben találkozott 
az éggel. A digitális számlálók egyre kevesebb embert tartottak 
már nyilván(tartásban), és egyre sürgetőbb volt az újrafeltölté- 
sük, újabb szerek kellettek és megoldások az élet és az életké
pesség újragondolásához. A szél elől és a nap elől is védeniük 
kellett magukat. Fejükben adatbank raktározódott, és volt egy 
hely, amit Tárnak hívtak, ahol aktivizálni tudtak minden egyes 
információt, a múltból és a lehetséges jövőből érkezetteket is. 
Kevés ember akadt, aki ilyen tudományokba merítkezett volna, 
hisz az hamar lemeríti a tartalékaikat. Többségük megelégedett 
azzal, hogy hallomásból tudott ezekről a dolgokról, és kellőkép
pen megnyugtatta őket az, hogy a hozzáértők igazán jól végzik a 
lét-munkaköri feladatukat.

Egyik napon Omi, a női legfőbb vezető, kihirdette a készenlé
ti állapotot. Hogy ez pontosan mit jelentett, senki sem tudta biz
tosan. Az emberek visszahúzódtak a kapszulaházaikba, és egy se 
akadt közülük, aki kérdést tett volna fel a testületnek, aprólékos 
válaszra várva a feszült helyzetről.

Iám mégsem ment haza, pedig vihar közeledett a messzi 
morajló vizekről, talán nem is vihar, hanem tomboló hurrikán. 
Feszült volt, a villámok keltette nyugtalanító rázkódásoktól és 
attól, hogy mocorogni kezdett benne egy felismerés, hogy merre 
halad a földrészük sorsa. Ahogy a homlokráncoló töprengésében 
a messzeségbe kémlelt, a parthoz közel meglátott egy... erre nem 
volt szava. Kereste, kutakodott az agya drótjai között, de nem 
értette, hogy mi is az a lény, amely egészen közeljött hozzá. Em
bernek nem volt ember, inkább halhoz hasonlított. Várakozott 
még egy ideig, de a tünemény már nem bukott fel a vízből.

Másnap azt gondolta, kihasználja életében másodszor is az 
AdatTár információit: először akkor tette, amikor a szülei felől 
érdeklődött, de az a kísérlete kudarcba fulladt. Most, hogy ilyen 
megmagyarázhatatlan élményben lehetett része, kíváncsi lett, és 
nem hagyhatta megválaszolatlanul a látottakat. Lehet, hogy nagy
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felfedezést tett, olyasmit pillanthatott meg, ami segítséget nyújt
hat az életben maradásukhoz.

A Tár nagy, fehér, márványburkú, méltóságteljességet meg
követelő, kongó terem volt. Hogy hozzá tudjon valaki férni az 
adathoz, csatlakoznia kellett egy csövön keresztül az adatbankra, 
amikor is látványilag kivetítődtek a fejben a keresett tartalmak. 
Lehetett válogatni képekből, írásos dokumentumokból is, esetleg 
mozgóképekből.

A gondolatával csak egyetlenegy szöveges adatot talált a 
keresett lényre, kicsit csodálta is, ezért levetítette újra és újra, 
részletekbemenően maga elé képzelve azt a tüneményt, de a talá
latok száma ekkor sem növekedett.

„Sellők, tengeri nimfák, najádok: hosszú hajú, halfarkú női 
fantázialények, az ördögi kísértés szimbólumaként szerepelnek, 
néhol sziréneknek is hívják őket (a madár- és női test keverékei is 
lehetnek helyenként), akik csábító énekükkel pusztulásba vitték 
a hajósokat.”

Kétszer is átolvasta, de homályos fogalmai voltak a hajósok
ról, a csábításról, nem beszélve az ördögről. Éneket pedig nem 
hallott, így kétségek fogták el, lehetséges, hogy semmit se látott, 
csak a szeme káprázott a víz csillámlásától, vagy a messzi villá
mok cikázásától?

Múltak a napok, eleinte kijárt a partra napi rendszerességgel, 
ahogy az ereje engedte, de később el-elmaradoztak ezek a kité
rők. Augusztus lehetett már -  a készenléti állapot még tartott, 
megszakításokkal ugyan, de érezni lehetett az emberekbe szabott 
láthatatlanul is megkötő rácsokat - ,  mire újból messzire merész
kedett, egészen a part széléig. Néhány négyzet alakú sziklán is 
átmászott, s ahogy ott állt a parton, nem is telt bele pár perc, 
ismét feltűnt előtte a víztől csillogó testű lény. A sellő teste dom
borodott, akár egy hullám félköríve. Fel-feltűnve láthatta csak 
a bukó mozdulataiban néha az uszonyát, néha a meztelen felső 
testét. A parton álló robotember pedig csodálkozva nézte, a sze
mével élesen rögzítve a pillanatot. A szépséges halnő közelebb 
hívta őt, csáberejével csalogatta, odaédesgette Iamot. Megbabo
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názva lépkedett felé, közben átfutott az agyán, megkérdezi tőle, 
honnan jött, miért van itt, és mi a neve. Túl közel ért a sziklák
hoz. A szirén haja hosszú volt, hajzata lebegett a vízen, hosszan 
elnyúlva utána. Ezüstös árnyalatúnak tetszett, ha rávetült a nap, 
és helyenként kék szalagok voltak beletűzve, belesodorva, egé
szen átfogva az egyes tincseket.

Nézték egymást. A nő nem beszélt, csak a szeme volt beszé
des, a hangja delfinhanghoz hasonlított, egyben lágy volt és éles 
is, ami úgy szelte, hasította a vizet, olyan élesen, hogy Iám a 
fűiére tapasztotta a kezét. Távolodott, közeledett a víz ringásán a 
sellő. A hullámok integettek, a nap lebukóban volt. A halnő felé 
nyújtotta hófehér, kiázott kezét, a markában pedig egy szalagot 
tartott, Iám ezért még közelebb lépett. Megértette, hogy itt a bú
csúzás ideje, ez pedig az ajándék, hogy emlékezzen rá. Nyúlt, 
nyújtotta az ujjait a távolság áthidalására, és elérte a szalagot.

Másnap a parton a hirdetőtáblákra Iám képét tűzték ki, ezzel a 
szöveggel: „Ha valaki megtalálná a keresett személyt, szívesked
jék beszállítani a Tárolóba a testét. Egy-két szervére szükségünk 
lesz, hogy dokumentálhassuk a halál pontos okát, s hogy átültet
hessük újabb emberekbe a szívét. A szívét, ami emberi érzésekre 
igen fogékony volt, ahogy azt a kísérleteink is bizonyították.

Köszönjük. A Tanács.”
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HALNO NÉGY VÁLTOZATBAN 
(TENGER, FOLYÓ, TÓ ÉS KÁD 
VÁLTAKOZÁSÁBAN)

Amikor elmerültek bennem a folyó és a csillagok fényei, fe l
sejlett egy röpke időre a bizonyosság, hogy aranysellő-uszony- 
nyal egy arany világból születtem át ebbe a világba, egy távoli 
csillagbirodalomból, amit a szívemben otthonomnak érzek, csak 
ez idáig titkolandó álomnak tűnt a gyerekkor óta tartó vágyako
zás a vízi lét után.

I. MAGRITTE-HAL, A GYEREKKORI VÁGGYAL

A René Magritte-hal egy kétéltű. Változtatja alakját, egyszer 
ember, másszor halpikkelyes. Az is megesik, hogy mindkettő 
egyszerre, selymesen áttetsző formája néha halfejű és emberlábú 
sejtelmességbe olvad át. Nappal a magányos, köves sétányon jár
kál, kémleli a vizet, a távolabb napozó embereket. Éjjel a partra 
úszik s férfiakra vadászik, a vízbe csábítja őket. Domborodó mel
léhez szorítja valamennyit, karjával erősen megragadja a nyaka
kat, a derekakat. A test-tetemeket magával viszi. A tengerben hal
nővé válik, amikor már elég mélyre leúszott, olyan mélységekig, 
ahol már az emberi tüdőt a nyomás szétfeszítheti.

Kiskoromban volt egy meséskönyvünk. Egy kisfiúról szólt, 
akit egy szörny elragadott, és a víz mélyén tartott fogva. Megvolt 
mindene, a rémséges tavi férfi drágakövekkel és csillogó éksze
rekkel halmozta el őt. A fiú mégis szomorú volt. Aranyszőkén 
nézte az elébe rakott kincseket, tükröket, drágaköveket, de nem 
kellett neki egy se közülük. A könyvben az utolsó képen csak a 
zöld testű tómélyi szörny volt látható, aki zokogott, de a könnye
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nem olvadt bele a tó vizébe. Annyira sok lehetett benne a bánat, 
amikor a kisfiú elhagyta, hogy az a fájdalom nem vegyülhetett 
el más anyaggal megsemmisülve -  így gondoltam, így szőttem a 
magam meséjét a képeket nézegetve, hisz akkor még nem tudtam 
olvasni. Mindegyik rajz a csüggedést ontotta magából. Először a 
kisfiú volt pityergős arccal ábrázolva, majd az elrablója, aki vé
gül elengedhette, igen, bizonyosan így lehetett, hisz szerette a fi- 
úcskát, s ha szerette, nem kívánhatott neki rosszat. Kiskoromban 
titkon reméltem, hogy a gyerek elszökik tőle, és ezért az áldozat 
szerepe átragadt a fogva tartóra.

Kobaltkék, türkiz s még számtalan színt képzeltem el, amíg 
lapoztam a meséskönyvet. A mélységesség-mélységeskék lebe
gett előttem, a fehér lapokon, kiáradva. A víz ellepte a könyvet, 
a békalábú, nagy hajú, halszerű ember kedvére lubickolhatott a 
gondolataimban. Nem féltem tőle, számomra nem volt elbor- 
zasztó. Én is vágytam egy találkozásra vele, hogy engem is el
árasszon kincsekkel, és hogy az én tüdőm is kibírja a vízmélyi 
nyomást, a kopoltyús életmódot él(vez)ve.

A Magritte-hal alatt arany homok és fehér éles kavicsok ser- 
cegnek, már kiszemelte áldozatát. Lehet, egy sokáig fogásban re
ménykedő halász lesz az, de az is lehet, hogy egy eltévedt férfi.

A szárazföld felé néz, mereven, azt is hihetnénk, hogy káprá- 
zat az egész. Néz, de őt senki se látja, hiába figyelnének oda.

Egyszer azt álmodtam, hogy a mélyvízi birodalomban, a béka 
hasának rejtekében él a hallány, de sose jutottam el oda, csak 
sodródtam, és úszás közben különféle lények jöttek velem szem
ben, hátráltatva az előrejutásomat.

A kádban sokszor csukva tartottam a szemem, gondolatban 
fényéveket úszva, tavakból folyókba és ismét a mozdulatlan 
folytonosságba. Magányomban a tó mélyére költöztem. Ha be
hunytam a szemem, bármikor ott lehettem a tó közepén, annak is 
a legalján, a kis kagylókból épített házamban, amihez sötétedés
kor mindig visszatértem. Csonttalan voltam, kopoltyús, a lábaim 
combnál összenőttek. Fiatalos voltam, éppenhogy megérett hal, 
nő, csábító, hullámzó. Gyöngyök borították a hajamat, néhol a
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bőröm. Nem rettegtem már semmilyen mélységtől, semmitől, 
de mások a képzeletemben féltek tőlem, és én szerettem, hogy 
rettegnek a tófenéki ismeretlenségtől, mert ha elkerülnek, még 
magányosabb lehetek, és én irányíthatom a történet fonalát.

Megszűnni vágyom most is, szeretnék nem ember lenni és nem 
emberek között sétálni naponta, talán ha köddé válhatnék rögtön 
[...], talán ha káprázattá (ami messzebbről figyelve egy meztelen 
fürdőző nőnek is látszhat, de ha a halászok közel jönnek, a tüne
mény szertefoszlik. Kis idő múlva a nő után ugranának, nehogy 
tényleg megfulladjon, de nem találnának semmit és senkit a kuta
tásban, csak iszapot és jajgatást hallató csobogást)...

II. A VÍZ SZEME

Az olajzöldes víz felett kerek volt az ég. A hold töredékesen 
szóródott szét rajta. A tóban lakó lényekről kérdeztelek, amikor 
megérkeztünk. Távolodtál tőlem, én pedig úgy markoltalak, 
mintha sohase akarnálak elengedni. A parton, a meleg földön 
összebújtunk éjszakára. Biztonságban éreztem magam, a nyitott 
térben a pokrócok alatt, a hullámos és agyagos talaj vonalát kö
vette a gerincem íve. Képzeletben lemerültem a hínárok közé, 
remegtek, ahogy felettünk a fűzfák is zizegtek.

Az éj közepén felébredtem, és a partig mentem. Vergődve 
verdesett a víz, egészen ismeretlen hanglejtéssel. Tompa locs- 
csanás hallatszott messzebb. A csillagok mintha az iszapban to
csogtak volna.

Vártam egy örvényre, hogy elragadjon. Magával vigye nyug
hatatlan szívem. Valamivel később, messze tőlem, láttam egy 
fiatal fiút, aki már régóta figyelhette létem álom és ébrenlét kö
zött. Eltűnt és újra megjelent, mint az éjszakai fürdőzéseknél 
a fák közül előbújó árny, amely a víz felett suhan, a test felé, 
majd odasimul, és mintha belélépne. A megvilágítatlan térben a 
víz egyre mocsarasabb állagúvá lesz, a mozgás nehézkessé vá
lik, majd a fürdés végeztével a köd rétegződni kezd, csíkokra
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szabdalva önmagát, újra egyesülve a fénytelen éjjel egyenletes 
színárnyalataival.

Hiánnyal átitatódott jelenlét szállt körülöttem, te mélyen 
aludhattál. Az élő-holt víz közelsége érezhető volt, megnevezhe
tetlenül kitapintható. Valaki mintha végig figyelt volna, éreztem 
a tarkómon, a térdeimben, ahogy remegtek, egymáshoz ütődtek 
a lábaim, összekoccantak, mint kopogó csontvázak, amikor jár
ják a táncukat. A sötét, átláthatatlan éjszakában egy fekete lyuk 
volt az előttem kiterülő hullámzás. Melléd feküdtem, amikor már 
hajnalodott, háton elnyúlva, békák nyálkássága súrolta lábam. 
Lelked ekkor szállhatott vissza hozzád, kékülő tested a felbukó 
nap kezdte melengetni. Kinyitottad a szemed, és tudtam, abban a 
pillanatban a tó fia hunyta be az övét. Forradások nyomai voltak 
elszórva a homokon: iszap, átázott föld, ahol felébresztette a nap 
és leleplezte, végig a testünkön.

A kezem görcsben állt ébredéskor, alig mertem megnézni, la- 
pul-e valami benne.

III. BELEOLVADÁS, FELOLDÓDÁS

Minden nyugodt, csak a folyó lélegzik (az összekötő hidak
kal). Sodródó felszínét a madarak megbolygatják a csőrükkel. 
Rózsaszínes-aranyló fény, árad. Délutánom magányában egy 
pádról folyton a vizet néztem, a nagy vizet, amely mélységébe 
vonzott. Benne más törvények uralkodnak, hisz kivetne magából, 
bárhogyan is bújnék belé, kiköpne, egész délután kapaszkodhat
nék tajtékzásába, lebeghetnék áramlásában, süllyednék, elfárad
nék, prüszkölnék, vacognék, s végül a partra úszva, a magányos 
éjszakában didereghetnék csak, Pétervárad fényei alatt -  ezt gon
doltam, míg a pádról a mélységet méregettem, találgattam, vajon 
meddig gyalogolhatnék benne, és mikortól kellene már úsznom.

Tollak simogatták a Duna hátát. A kacsák mellett ágak és 
szemétdarabok úsztak (el). Hápogásuk és fehér, oda nem tarto
zó csillogásuk betöltötte a vidéket, mint amikor maroktükrökkel
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játszottunk, jelezve egymásnak, a másik szemébe világítottunk, 
mozgattuk a kis tükreinket a verőfényes napsütésben.

Erezni akartam én is a legapróbb hullámokat.
Esteledett, az őszből a tél felé tartottunk, de még a délutánok 

melengetőek voltak, és a levegő kellően átmelegedett a napfény
től, hogy ne dideregjek. Már nem teltek meg a padok esténként 
szerelmespárokkal és néhány idős ücsörgő emberrel, csak egy- 
egy kocogó haladt el előttem.

Lesétáltam a parthoz, a zsebembe csúsztattam pár követ. 
Egyre szürkébb lett a víz, egyre sötétebb és egyre vadabbak let
tek a gondolatok is. Úgy éreztem, egyedül csak az elmerülés 
menthetett meg. Állott vízszag terjengett és még egy illat, amit 
nem tudtam megnevezni, jelzőkkel illetni, csak annyit tudtam, 
hogy a kövek szagára emlékeztettek, a kövekére, amelyeket sose 
láthattam, de a szagukat felismertem, a sejtjeim tárolták.

Álltam, aprókat mozdulva, mindig csak közeledve a Duna 
felé. Lassan lépkedtem a vízben, a fűzfákhoz közel, hallottam a 
suttogásaikat. A madarak már csöndben voltak.

Nem akartam én elveszni ott, a csendes hideg mélyben, nem 
akartam messzire menni, csak arra vágytam, hogy valami ismét 
felgyűljön bennem. Körös-körül lebegtek a fények a tükörsimasá
gon, mint árva lelkek. Combig ereszkedtem, mégsem vacogtam. 
Lomha lett a testem, de a folyó megtartott, lebegtetett. A borzon
gató homályba olvadtam, beleolvadtam valami nyugalomba, ami 
egy időben kívülem volt. A folyó felé nyújtottam a kezem.

IV. CSONTHÖLGY A KÁD VÍZBEN

Amit éjjeli asszonyarcnak hiszel, az csak egy vödör víz kör 
alakú libbenő fénye. Az éjjeli rovarok belehullottak, elhalóan 
vívva haláltusájukat. Apró lábaikkal kapadoznak (apadoznak) a 
messzi-messzi csillagokba. Halk mégis mindez.

A kádat teleengedem vízzel, mellemig ér. Fürdővizet locso
lok egyik tenyeremből a másikba, amíg el nem fogy, majd új-
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ratöltöm markom. Zavaros a szúnyogháló, részekre tördeli az 
éjszakai égboltot.

Könnyűnek érzem magam. Letérdelek, és belehajtom a fejem 
a vízbe, úgy mozdulok, mint a hattyúk, vagy talán a kacsák. Re
meg a víz, mint a kocsonya, barnássá válva, mert délután a kertben 
mászkáltam, kamillavirágokat keresve. Rőt cserepekbe ültettem 
el őket, a feltöltéshez jó  porhanyós földet kerestem, gilisztákkal. 
Ültettem és locsoltam, a kamillák fehér törékeny szirmai kezdtek 
becsukódni, a levelek megfonnyadni. Olyan növényt akartam a 
szobámba vinni, ami nem oda való.

A hajamról csöpög, folyik le a sáros víz. Mintha átlátszó lég
ruha lenne rajtam. Ráncos a bőröm, kiázott, egészen halvánnyá 
válók, halványulok márvány-csillogásúvá. Térdeim vörös foltok, 
a lábam zsibbadni kezd, felállók, és egész testtel fekszem a kád
ban, hassal. Merülök, alábukok-bukok, az iszapban tapicskolok, 
lassan a szemem is vörös lesz. Becsukom, de nem sokáig, mert 
szeretem nézni a hajszálaim lebegését és a fehér kádaljat. Moz
dulatlanul simulok a vízhez, visszatartom a lélegzetem.

Fázni kezdek, ahogy a nagy ölű szürke kútba nézek, ahogy 
egyre tovább maradok levegő nélkül. Beletekintek, a széle-bel- 
seje hártyás, mintha moha, ragadós zöld üledék lenne rajta, olyan 
a kút formája, mint a nyelőcső, vagy más nyálkás testjárat. Nem 
tudom, mi fogad az alján, víz-e vagy csonttörés.

Apró buborékok úsznak a vízen, mint egy nagy hold, úgy ring 
és világítja be az arcom. Ábrákat rajzol a vízmozgás a kútvíz 
felszínére: égitestek alakját a középkori rajzokról, amelyek alkí
miajelekre hasonlítanak.

Merülni már nincs kedvem, de hullámzik a kezem vezénylé
se, a kamilláim odakinn sodródnak lágyan a szélben, a szobám 
íróasztalán is mozognak a virágok szirmai, mintha emelgetnék 
fejüket, várva valakire. Ebihalak és piócák mozognak hangtala
nul köröttem, ha becsukom a szemem, kiélesedik minden apró 
hang. Siklók bújnak elő és a víz felé igyekeznek, a kerti kútnál 
néha hallani, ahogy suhannak a száraz fűben.
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Könnyű az este, és én is könnyű vagyok benne. A víz alá nyom
va megtartja a magány a nyakam, a hánykolódásaimat elcsende
síti, s amikor már nem mozdulok, egy gondoskodó kéz kiemel a 
vízből, és az arcomon lévő hajszálakat elrendezi, elsöpri az útból.

Lábamban a vérkeringés ismét kezd elhalni. Viszket a fej
bőröm, a kezem kicserepesedése (akár ha maró folyadék érne), 
könnyeden hullok a kútmélyre, mintha csak csontból lennék, 
csak csontból tevődnék össze, és a hájam, az izmom, a bőröm, a 
vérereim messze vándoroltak volna. A hajamból hullik a fákra az 
eső. Nagyító alatt nézem meg az állott fürdővizem. Mozgolódnak 
benne a baktériumok, a víz élőlényei. Meglesem, milyenek a föld 
hordalékai, a szennyeződései, amelyek fürdés után a réseimen át 
belém másznának.

Pehelykönnyű vagyok, kötéseim lassan a vízbe hullnak, körém 
gyűlnek a gyolcsok, nézd, lágyan hozzám tapadnak, felülök, a ha
jam rám tapad, hosszú hajam az arcommá válik. Minden irányítha
tó és lágy, nem tudom, hova vezet az ereszkedés. Halványkék fény 
fog körül, szeretném, ha nem fájna, amikor talajt ér a lábam.
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VÁLTOZATOK EGY KÉSZÜLŐ 
FESTMÉNYRE

Párosodni kezd a léggel, a lég is párosodik, megalkotva a te
remtés ezerarcú lényseregét.

Alom és ébrenlét között ragadt ez az egy mondat. Az ajtó, 
amely az álomvilághoz vezetett, odaszorította, odaragasztotta az 
ajtófélfához, s az ember, ha föl is ébredt közben, ha álomba is zu
hant ismét, a mondat jelen volt, hiányt gerjesztve a mellkasban.

Vászonra festett éjjeleken hallani lehetett a papír nyugtalanító 
zizegését, zengését aszerint, hogy az álomban vagy a valóság
nak hitt világban a gondolatok sodrása mennyire volt eleven. Az 
áttetszőbb sáv túloldalán vásznak sorakoztak, még élő, alakuló, 
csöpögő festékkel a felszínükön. Mozogtak a képek, összefoly
tak a terek, halványan szétnyíltak, mint kecses táncoslányok tüll- 
ruháikban, amelyek alatt a tetszetős, odaillő kellékek és idomok 
alatt váratlan testrészek és férfi végtagok, különös állatok fejei 
meredtek vissza ránk.

I. KÉP

Álruhában sorakoznak az angyalok. Hierarchiát nem látok. 
Felülbírálhatatlan.

Közelednek. Szárnyuk akár a metsző kés: lecsap. A levegő 
kettéválik ott, nagy port kavarva, ahova leszállnak. Beledübörög 
a föld roppant erejükbe, kibírhatatlan tisztaságukba. A magasz
tosság és a belső hang visszhangzik a márványoszlopokon. A 
csata elkezdődik.
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II. KÉP

Egy nő ül egy széken, az arcát fakó tenyerével támasztva meg. 
Panaszkodó üvegtekintete élettelen tereken fut végig. Sokszok
nyás alsóteste csurog le a vásznon, a képkeretről, végigfutva a 
falon. A festő még nézi az éppen befejezett műalkotást, szemléli 
a nő bokáját. Zamatos húsú. Beleharapna.

Nyakizma megrándul. A festő a kép előtt áll, várja a festék 
száradását. Hátulról nézve ő is beleolvad a képbe. Idővel a legel
sőnek felvitt olajréteg hasadni kezd, földindulás-robajként neki
indulva, egészen a nő feje búbjáig. Sikítana, de hangszigeteitek a 
falak. A kép, mint egy babaház, bezár és bezárul. A festménynő 
a tenyerét tapasztja csak a külső tér és a saját tere közé. A belső 
vizesebb réteget szétmaszatolja. Ki szeretne szabadulni. Amikor 
felkel, mint egy óriás nő a törpe házban, a vászon szétszakad, s 
a fejét kidugja a tetőszerkezet felsebzett részén. Tör és rombol. 
A keretek közül kilépve teste cseppfolyóssá válik. Olvadni kezd 
körvonalaiban, arca eltorzul, testrészei vékony festékcsíkba tűn
nek át. Lefolyik a padlóra, hogy később ismét összeálljon, önma
ga párájává, majd szilárd anyagává.

A festő pedig követi tekintetével az alakváltozást, akkor is 
mozdulatlanul néz utána, dermedten, amikor a festménynő óva
tosan kisétál a műcsarnokból, ahol kiállították volna.

III. KÉP

Békaujjaival az ivadékaira mutat. Egyenként kell, hogy a fo
lyóba ugorjonak. Egyiket útközben elviszi a gólya, másikukat a 
kígyó, a harmadiknak sikerül a vízbe ugrania. Mutogat a varangy 
ujjaival, forog a föld, gyorsan suhannak a felhők. Fodrozódik és 
gomolyog a csipkefodros végű ég. Mutogat, és a porontyai tátott 
szájjal kérlelik, baljóslatú hangokat hallatva. Beszédük sikítozás- 
ba torzul, közben évmilliók peregnek le. Őrült lassúsággal alakul 
és gyarapszik agytérfogatuk, csontjaik nyúlnak és összemennek.
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A békák alsó állkapocsvándorlásával kezdődött minden, ami
kor a vízből kiszólította őket egy kéz, hogy sokszorozódjanak, 
de ők csak fogyatkoztak. Majd a Fenséges csettintett, és azon 
nyomban elözönlötték a varangybőrűek a fél világot, és ezúttal 
ők voltak azok, akik mutogattak ivadékaikra, megszólítva őket, 
paranccsal, de ők már nem engedelmeskedtek.

A festmény bal oldala: A békaemberek az embergerincre ha
sonlító híd íves lábairól ereszkedtek le a fodrozódó vízbe. Kö
zelről nézve fekete szájüregükben fogak recézettsége, mint éles 
fuzér-fűrészek, úgy sorakoztak. Ragacsos, olvadt-gumi nyáluk 
mindenhol szétkenődött, amibe beleharaptak, ahol élesítették 
fogaikat, hódok módjára. Hagyták, hogy a híd lábainál elnyel
jék őket az örvények, majd a mélységeket megjárva, élvezték, 
ahogyan az örvény a felszínre dobja megfeszített testüket. Szür
kületkor -  úszás közben -  szemüket kidugták, és úgy nézték a 
szárazföldet. Nem merészkedtek gyakran ki. Hájréteges, izmos 
combjukkal eveztek, a farkukkal kormányoztak, hosszú távokat 
téve így meg. Úsztak az anyjukhoz, az emberbéka-királynőhöz. 
A tündöklő zöld, óriás lénynek a koronája légbuborékokkal volt 
tarkítva, a fény megtört rajtuk, és pompázatos színekkel szóródott 
szét a víz molekuláiban. Szájukban vitték el neki a táplálékot: 
óriásrovarokat, de legfőképp szitakötőket. Ki-ki felöklendezte a 
már lenyelt zsákmányát, és a békaanya lábánál hódolt vele. Volt, 
aki a csábos ajkát is meg merte közelíteni. A királynőjük tátott 
szájjal és lábakkal várta őket minden naplementekor. Miután jó l
lakott, egytől egyig eléje járultak a békaifjak, kígyózó sorokban 
elnyúlva előtte.

A festmény jobb fele: Madárraj húz el az ék alakú sötétes, 
jeges levegőjű égen. Úgy vonulnak át a felhők egészén, mint élő 
csörömpölések. Fölragyognak acélszürkén, ha megsimogatja a 
napfény tükörsima tolihátukat. A tejszerű üveg-légbe rohannak 
minduntalan, nem félve a töréstől, a felsebződéstől. Újraképződ
nek a higanytérbe keveredve, ahogy lavíroznak üveg-vártornyok
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körül, mint kúszónövények, teljesen körülhálózva, bekerítve a 
csúcsokat.

A madárraj hosszasan figyeli, hogyan buknak le a békalé
nyek a vízbe, mint gyöngyhalászok, napi többszöri merüléssel. 
Berepülnek az ikerablakokon, mozaikos üvegszilánkokat hagyva 
maguk mögött. Odabenn megtelepszenek a bársony karosszéke
ken, de a békaemberek vonulásakor, amikor már azok végeztek 
a szertartásukkal, és lomhábban mozognak, pár lényt felkapnak 
a vízből. A várak tornyain lakmároznak belőlük, a zöld bőrük 
alatt kiütközik a bíbor szín, és kilóg a fehér lélek. A festményen 
alig láthatóak az égbe igyekvő békalelkek, ha nem ismerném a 
történetüket, azt hihetném, hogy felhők azok, kósza szél söpörte 
bárányfelhők.

Az idő gyorsul, egyre fodrozódik a viharos, karmok felkavar
ta, menekülő kapálózástól ideges víz áramlása. Attűnik ránctalan 
selyemlepelbe, átvérzik az ég, és a tó felett rózsaszínbe csap át a 
szeles égalja.

A víz alatti birodalmat elfedi a sötétség, a békakirálynőhöz 
vezető tükör-lég falak és ajtók bezáródnak, titkokat szórva szét a 
belső termekben. A titkok pedig üveggolyókként gurulnak szer- 
teszéjjel, a feneketlen mélységekbe zuhanva.
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A HÜVELYESEK, 
AVAGY FÉLIG A VÍZBEN ÁZVA

Kerek minden és zártságra törekszik, összehúzódik kicsire, 
hogy minél kevesebb teret foglaljon el a világban. Ha ez így van, 
akkor a vizek miért terjeszkednek ki, miért árad a folyó, miért 
fojt meg embereket a bánat?

Hogyan csordul le egy könny, mint ereszben a felhőég kis ré
sze, magával sodorva a csatornák moha-sarát, hogy leérve habos 
víz legyen, sodrás és érkezés, szétterülő vízáradás? A víz alatto
mosabb, mint a tűz, gyökerestül pusztít, behúzódik a házakba. 
Az asztal, az ágy lábait megrohasztja, dohos szagot eregetve ma
gából, ott marad latyakként, behúzódik a szőnyegbe, átitatva a 
szekrény ruháit, a falban lévő drótokat megnyalja.

Tóvá dagad a pocsolya. Apró kis fekete békák ugrálnak a 
partján, ahol megmarad az iszap, és nem issza el sokáig a föld azt 
a sok bűzös vizet, amit már se esővíznek, se kiömlő folyóvíznek 
nem mondhatunk. Az emberek mérgével, mérgelődésével, keserű 
víz-verejtékével, a földi javak odaveszésének a szomorúságával 
itatódott át az utat elálló sártenger. A feketeföld a veteményesek
ben sem issza el az áradás hozta vizet. A borsóföldeken az ázott 
részekből kandikálnak ki a zöld kacskaringós végű szárak. Fek
szenek az aranyló napsütésben, szétterpeszkedve, vénülő indák
ként. Kezem bennük megannyi viliódzó madár. Gyökerestül tép
jük föl a szárakat, majd a herén húzzuk végig a vödrökig, hogy a 
hüvelyeket leszedjük, és benn, a konyhaasztalnál a csukott héjak
ból kiszabadítsuk a szerteszét guruló, kopogó szemeket.

Egy kisebb kupac borsórakás mellett vacsoráztam. Húst, amit 
nem, vagy egyre ritkábban eszem. A könyveket is már félreto
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lom, mint a tányért, kifordul a számból, amit mondani akarok, 
vagy amit mondatnak velem, s a gondolat valahol a gyomorban 
köt ki, hogy emésztés után távozzon belőlem. Az állott borsónak 
döglött halszaga lesz. Anyám mondta is, hogy még aznap el kell 
tenni, le kell fagyasztani, mert másnapra beposhad.

Nyáron a testszag is hullámokban terjed, a borsók az asztalról 
legurulnak, nyáron egyre nedvesedik minden, izzad a tikkasztó 
melegtől, csak a száj szárad ki gyakrabban. Kimondatlanságok 
gyűlnek bennem, torkomban felhalmozódnak, gömbökké, papír- 
galacsinokká állnak össze. A gyomorból a félbetört, felböffent 
mondatok a szántóföldeken álló bűzös vizekbe kerülnek.

Vacsorázás helyett borsófejtésbe kezdtem. A szétbontott héjak 
olyannak tűntek, mint a női lábak. A szemek, mint a nők magva. 
A pillangós fehér virágok, akár a tündérszoknyák.

Éjjelre a konyhaasztalon maradtak a kifejtetlen hüvelyek, 
szaguk a szobámba szivárgott, a romlott hússzag egy álomban 
kötött ki.

A szürke kabátos férfi a tóparton állt (ő volt a nagybetűs lí
rikus, hullámzó sorok bomlottak ki hajából, szárnyaló papírcé
dulákként, amelyek szívekbe fészkelődnek, ólmos lenyomatokat 
hagyva maguk után). A költő mellett még egy homályos alak is 
feltűnt, vele merültem le a vízbe, amíg a költő a parton éppen 
nekikezdett a horgászásnak. Ránk hulltak a rózsaszín dagadt ku
kacai, akár egy érzék(szerv)keveredés, épphogy csak a fanyar 
húsuk ízét nem éreztem. Az állott tócsa, akár egy tó, mély volt. 
Öblös feneke felé ereszkedtek a kukacok, embereknek tűntek, 
malacrózsaszín bőrű férfiaknak, akik emeletes házak legtetejéről 
ugrálnak, a kifeszített hálóba esve. A költő lekiáltott hozzánk, 
mondta, elvezet bennünket oda, ahol minden fehér marad, akár 
anyu ajtói, nyári meszelés-festés után. Egy festményt adott a ke
zembe, mire a homályos alak eltűnt mellőlem. Attűnhetett egy 
másik világba -  akkor ez természetesnek tűnt, én pedig a kép
be olvadtam, egy másik térbe, ahol hullák úszkáltak a vízen és 
minden piszkos volt, halottszürke és ragadós. Hasznavehetetlen
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tárgyak voltak mindenfelé, elvesztették eredeti alakjukat, a víz 
a jól berendezett lakóházakból sodorhatta ki őket. Szabadulni 
szerettem volna abból a valóságból. Abban a pillanatban, ami
kor a gondolat megfogant bennem, a költő, mint egy úriember, 
meghajolt előttem, és a kezét nyújtotta felém. Megtartott, hogy 
ki ne billenjek az egyensúlyomból, amikor átléptem a keretet. A 
halak ekkorra már megették a kukacokat. A vas alkatrészek mind 
körém varázsolódtak a képről, kampók és limlomok. A víz za
varossá vált a sok rozsdás mihaszna alkatrésztől. Mintha valami 
tisztátalanságra akarták volna felhívni a figyelmem. Eltűntek a 
terek határai, belemosódtam a vízbe, a költőbe, a környezetbe. 
A zöld hínáros vízfelszín, mint egy sátor, úgy terült ki felettünk. 
Az idő felgyorsult, láttam, hogy vihar közeledik, a felhők szélse
besen vonultak át felettünk. A nap egyre elhalóbban világított, a 
felszín hártyásodott, talán a tél is beköszöntött ekkorra már, ha
lászok jöttek, akik már nem voltak költőlelkűek, és a lékeken át 
leeresztett éles horguk minduntalan a szánkba akadt, alig tudtuk 
kiszedni egymásból. A tó alján olyan mozdulatlanokká váltunk, 
egyre mozdulatlanabbakká, mint a mázsás vasak, amelyeket a 
víz nem mozdíthat meg.

Torkolat-halál: a vízbefúltak lelkei lebegnek a vizek felett. A 
testek halál által válnak vízzé, párává. A pocsolyák elpárolgásá
val szabad földterületek tárulnak elénk, de a földeket egy idő után 
ismét elárasztják a vizek, a vizekből pedig lelkek születnek.

A festmény valósága és az általunk igaz valóságnak hitt tér 
összemosódott. Mindkettő igazság volt. Az álom-énem úgy te
kint rám éjszaka, mint nappal én őrá: elködösítettnek, háttérbe 
szorulónak, szükséges tartozéknak.

Jelen is vagyok és távol is egy időben, az életkörülmények 
megérintenek, miközben felettük állok.

Reggel a zacskós borsókat forgatta anyám, hogy előbb le
fagyjon a kis mélyhűtőben, mielőtt a nagyba átkerül. Forgatta a 
zacskók fagyos tartalmát, zörögtek-kopogtak a kemény kis zöld 
golyók, nekiütődtek a mélyhűtő falának, süllyedve a maguk kis
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jeges tavában, nem tudva, innen hova kerülnek, s egy idő után 
arról is megfeledkeznének, hogy ide hogyan jutottak. Az idő le
zárta a szemeket, burkot formálva köréjük, egy tökéletes gömböt 
formálva.
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KIKÖTŐ

Máriakék ruhában állok delfinszürke vizek felett. Fekete haty- 
tyútoll hullik szempilláim közé.

Tintahalra vadászó feketeség uralkodik még a kinti csöndön. A 
tenger élőlényeiben az áttetsző kékség végtelenül el. Távolságok 
vesznek el bennü(n)k, elkékülve-összezsugorodva, felélénkülve.

A tér terjeszkedik, mint egy határt nem tűrő hártya, ami ugyan 
nyúlékony, de félő, hogy felszakad, mint egy szűzhártya. Egyre 
szélesebb teret hódít meg, nincs értelme megállítani a tágulást, 
hisz a terpeszkedő határtalant is magába tudja fogadni.

Az ibolyaszínű hajnal hívogat a fekete vízzel, hogy elme
rülve benne érzékeljem, a végtelenségig tudnék úszni. Hívogat, 
nemegyszer éreztem már ezt. A hajnal a kilátással túlontúl töké
letes, túlmutatva magán a törékeny telítettség érzését adva, ami a 
pusztulásba vezető lépések előhírnöke.

Idegen idegesség terjed a mélységben. A delfinek megérzik 
a szomorúságomat. Sziklákra sodorja jajgatásaimat az ár. Eddig 
nem ismert érzéseket szórok szét, a keltett rezgések sírdogálásra 
ingerük a tengeri csillagokat, a korallzátonyokat.

Ülök a gondolataim halmain. Sóvárgó és gyűlölködő érzéseket 
tépek ki magamból. Magányos vagyok. Magányos lettem, mert 
nem tudtam magányos lenni, nem tudtam egyedül maradni. A 
fény elvakított, én mégsem tudtam értékelni, amikor megvolt. A 
tenger olyan ruhába öltözik, amilyenek az érzelmeim. Szörnnyé 
váltam, álmaimban a saját szörnyeim arcában láttam önmagam. 
Nem tapasztaltam egy ideje mást az árnyékos oldalon kívül, csak 
a fájdalom, a feketeség és a magány létezett a külvilágban is.
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A tintahal is kifecskendezi a sötét anyagot magából, kiereszti 
a mérget. Fekete elrejtő hullámokat kelt maga körül, eltűnik ön
maga számára, eltűnik, mintha nem is lett volna. Más mégis látja 
őt, bármennyire zavarossá váljék is a víz.

Túlcsordultam. Árvízzé váltam belül, ami hol fojtogatott, hol 
ragyogtatott. Hetek óta számkivetettként éltem. Egyik nap hány
kolódó felszín voltam, ami meghajlik a vihar előtt, és még a víz 
alatti növényeket, kagylókat is megbolygatja, a másik napon pe
dig csendes, sima tükörré váltam, amely még a napkorongot is 
magába fogadja, megadva magát annak, hogy a melegség átitas
sa, egészében felmelegítse a nagy tömegét.

A megtört szerelmesek kieveznek a tengerre éjjel, majd haj
nalban kitépik magukból a szívüket, a fekélyes sebekkel borított 
szívüket, ami telve van fájdalommal. Delfinraj figyeli, hogyan 
merülnek alá a csalódott piros testdarabok. A víz is átveszi a 
kiúttalanság szagát. A delfintestek felfogják a rezgéseket. Uszo
nyaikkal megmarkolnák, a zátonyokra dobnák a veszteglő ér
zéseket, hogy felszívódjanak, felszúródjanak a köveken, hogy 
kimúljanak végleg.

A parton egy idős, napbarnított férfi énekel, mindig arról és 
annak, aki a közelében van. Nem térhetek ki előle, pedig rejte
ném a vörös arcom, a ziláltságom.

A suttogó, tengerről érkező, sejtelmes hangokat követem, 
gyorsítom a lépteim a hullámzás felé, oda, ahol a morajlás csönd
dé simul, és a lélegzet a világűr leheletével azonos. Lábam visz, 
lelkem húz, szememmel vakon nézek előre, Mária-könnyekkel 
vagyok tele. A tengerben a hajam őszbe fordul, a bokámat sú
rolja, mindenbe beleakad. Kúszok, mint egy partra vetett hal, 
vergődök, de már bennem honol a víz selymessége. A tenger és 
a testem állaga, akár a habarcs. Érzem megannyi úszó állat moz
gását. Magam előtt látom őket, mint egy átlátszó gömbben, az 
ismeretlen aljtól a felszínig terjedően.

A delfin kiviszi a partra a veszteglő embert. A tüdős állat így 
istenül.

47



A kikötőben -  hallom -  egy tengerhajó áll, tülköl, indulna. 
Most van az ideje a visszafelé indulásnak. Liliomba fut a könny, 
fut, fut, de ki tudja, merre tovább. A visszafelé tartó utamon ismét 
találkozik a pillantásom a sötét bőrű férfiéval. Ő a fekete hattyú. 
Megismerem. A bánatom már elengedtem, a delfinek már tisztít
ják a kitépett részem, a cethalak pedig köröznek felette. Lassan 
csitul a szívpanasz, a férfi dala megvigasztalja a halakat is. Örül
nöm kellene, feldíszítenem a kiüresedéseket csillagokká, kis űr 
csillagrendszerekké.

Látja rajtam, hogy kívánom a dalát. Széthúzom ruhám, meg
mutatom neki az éppen beforradó mellkasom. Meleg ragyogású, 
véreres szemével int, felém bólintva válaszul. Egy újabb dalba 
kezd. A hangja egybeolvad a sóhajommal, egybeforrasztva a 
múlt sebhelyeit. Mellékuporodok a párás, sós földre, nézem őt, 
és lassan mintha kihallanám a dal üzenetét.
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TEVELYKERT





MENTHE 
ÉS MENTAÍZŰ UTÁNZATAI

Szikrázott a délelőtti udvar. A gyöngyöző kiskertet meglo
csolta hajnalban az anyja, ezért esőszagra emlékeztető frissesség 
terjengett a fekete földön. A hajnal elveszett ébredésnek hatott, a 
vízcseppek a leveleken, fűvön, mint távoli országok képei, úgy 
fogadták a kislány lépteit azon a kora reggelen. Moha pergett le 
a fák oldaláról, párás volt a levegő, és fullasztó is egyben. Éjjel, 
a messzi titkos erdő felől érkezett az álom szaga (ahhoz volt ez 
a reggeli illat is hasonlatos), a gombák, a tölgyek, a virágok és 
a cserjék odvas aromája, amitől a tapétán lévő állatok és embe
rek sétálni kezdtek, a polcon lévő tárgyak pedig, a kövek és a 
könyvek, megmozdultak, hogy a meggémberedett végtagjaikat 
kilazítsák a zsibbadásból.

Ez volt az indító történés, ami miatt a kislány ma délelőtt a 
kertjükben töltötte az idejét. Szokásához híven fogta kis csészéjét 
és porcelán teáskannáját, amit mentateával töltött meg. A kúszó
növénnyel befolyatott, fák árnyékolta fenyőfa tövében telepedett 
meg, ahol a mentás rengeteg is van. Elindult, hogy illatos füvek 
vegyék körül. Éjjel azt álmodta, hogy a mentaszálak nem is nö
vények, hanem méregzöld bőrű nők, a földből kiállva. Szerette 
volna látni, valóban így van-e. Ha sokáig nézi a mentát, talán 
az álarca mögé lát. Leült a fa alá, behunyta szemét, és hallotta a 
növények mozgását, a szél zizegését, a rovarokat is hallotta, ha 
jobban figyelt. Szerette volna a menta hangját is érzékelni, ha 
valóban emberi lény is egyben: a zöld nők lábából hajszálerek 
futnak, s a föld középpontjáig vezetnek. A szélben ringatóznak, 
hullámzik a lila hajuk, virágokkal telve, s ettől a nagy hajkoroná
tól alig lehet az arcukat megfigyelni.
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A burjánzó mentarengetegben érezte, az álma valóban elülte
tett benne egy magot. A földön ülve figyelt, várt. Gyermek volt 
még. A mesék élénken éltek benne, és minden valóra válhatott, 
hisz a képzelet is valóság, ha bennünk mély érzelmeket és ké
peket vált ki. A kislány többet érzett a külvilágból, nem (csak) 
álomképek borították el néha. Látta a szellemeket is, homályo- 
suló körvonalukat, érezte a természet lényeit is, és tudta, a csilla
gokban emberek élnek, akik hozzánk hasonlóak. Oda tartozunk, 
azért nézzük olyan sokat az eget. Éjjelente sokszor kifeküdt a 
fűre, és megállapodott a tekintete egy fényes égitesten, s közben 
látta, mi zajlik ott, milyen színű és tudatú lények borítják azt a 
bolygót, csillagot. Szeretett volna fénysebességgel szállni, hogy 
bejárja a világűrt. Valaha onnan jöhettünk -  nyomatékosította, és 
nagyot kortyolt a hűlő teából.

A teázásai alkalmával elképzelte láthatatlan beszélgetőtársait 
is. Ezek néha a csillaglények, néha csillagászok, a képzelet szül
te emberek voltak, akik elmesélték neki az űrkutatás részleteit 
és egyéb homály fedte dolgokat. Gondosan megalkotott figurák 
voltak mind, de egyik, egy angyalibb lény, az nem az ő agyszüle
ménye volt. Egyszer unalmában, amikor semmi izgalmasat nem 
tudott kitalálni beszédtémának, csak nézett maga elé, hosszasan 
és elmélyülten; s hideg érintést érzett. Látóhatár nélküli volt az 
érkező lény. Hogy hogyan került oda, nem tudta, de hallotta egy
szer, hogy az angyalok emberekhez szegődnek, segítve, tanítva 
őket, őrangyalukként.

Körbenézett, hogy a szomszéd nincs-e a közelben, más nem 
lesheti ki, és amikor minderről megbizonyosodott, a reggeli ve
rőfényes kertben hívni kezdte a magasabb világokból érkező ba
rátját. Minél tisztább szándékból ered, annál nagyobb erővel bír 
az akarat -  ezt az érzést szította magában hosszan, hívó varázs
igeként.

Ködszerűség érkezett messziről, fehér párás fátyolos üdeség- 
ként. Megérkezve a kislány elé ült, és beszélni kezdett. Nem is 
beszéd volt az, inkább érzések és képek sugallata, s a kislányban
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átültetődtek szavakká, bizonyosságokká, amit a szív és a lélek ér
zett. Úgy mesélt, mint egy öregember, akit kérdezni se kell, csak 
mondja, kérdések nélkül is azt, ami a legfontosabb nekünk.

-  Hívtál -  sugallta az érkező lény.
-  Mesélnék neked. Meghallgatsz? Gyere, teázz velem.
Az angyal lény látta a lány gondolatait, minden rezdülése mö

götti történetet és a miérteket.
A képek peregtek felé, összeforrt lassan egy mese, átadható 

formába ültetve:
A régi időkben sok minden élt, ami ma már élettelen. Nap

jainkban is élnek ezek a növény-állatok, rejtély-körülölelte élő
lények, csak már nem hiszünk bennük, így nem adunk rá okot, 
hogy kísértsenek minket, vagy felfedjék előttünk magukat.

Nézz körül. Nézd ezeket a mentavirágokat!
A hold ezüstje permetezett, távol s közel egy lélek sem volt 

ébren. Ezen a dermedt éjjelen érkezett meg a testébe, leendő ko
porsójába Menthe. A virágos tó partján született egy sűrű éj
jelen. Kígyó-tekergős alattomos szél fújt, amitől a tavaszi lágy 
szirmok megremegtek a fákon. A Földanya is díszbe öltözött, és 
meglátogatta őket egy tavaszelefánt hátán érkezve. Ruhája ékes 
jázminfehér volt, néhol sárgállott csak a hímportól a hószín öl
tözék. Odalépett az újszülötthöz, és megkérte gondolatban, hogy 
tegye úgy a dolgokat földi itt-tartózkodása alatt, ahogy azt a leg
jobbnak fogja hinni, és ahogy a földnek is a legjobb. Már sejthet
te a lány végzetét, de hallgatott róla. Keze melegével csitította a 
meztelen testű, virágszirmokba csavart kislányt, s közben a csil
lagok, mint aranysugarak, ráhullottak, és a testében szétáramlot- 
tak. Az újszülött bőre sápadt volt, akár a szürkésezüst telihold. 
Finom érrendszere a vékony bőre alatt zöldesnek mutatta a pa
rányi gyermeket. A lelke pedig olyan tisztán ragyogott, mint a 
holdfényben fürdő erdő.

Ahogy cseperedett, vele együtt növekedtek az erényei is: 
szépsége, nyájassága, engedelmessége. Ha szót kapott, nem fe
csegett, ha rútságot látott, szeme sugara megszépítette azt.
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A térség fő uralkodójának volt három fiúgyermeke. Szájuk 
csókba fordult éjjeleken, ha a szépséges Menthe kerek, lágy ra- 
gyogású arcára gondoltak. Mind szerette volna elszórni magját, 
hogy az utódok az ő erényüket közvetítse a szépséggel és töké
letességgel sokszorosítva. Egyikük se árulta el a lánynak, hogy 
mind őt szeretik, csak egymás között háborogtak. Apjuk már 
nem tudta nézni fiai szomorkodását, ezért naphosszat azon gon
dolkodott, mivel tudná elcsábítani a lányt, hogy bár egyik gye
rekéé legyen. Arany, földi gazdagság nem csábította, se hamis 
férfiúi csáberő, csak az áttetsző tisztaságú emberek tudták volna 
maguk mellé kötni -  ha egyáltalán tűrte volna a megkötöttséget. 
A három fiúnak és az apjuknak pedig nem voltak ilyen erényeik, 
mivel az anyagi javak, hívságok rabjai voltak, hiába szerették 
a lányt, egyikük erősebben égve, másikuk langyosabban. Sok 
próbálkozás után dühöt kezdtek érezni Menthe iránt. Az ő hamis 
szeretetük könnyen átfordult forrongó gyűlöletté. Elhívták egyik 
éjjelen a vajákos asszonyok közül is azt, akit messze földről fél
tek, és rajta keresztül elátkozták a lányt. Eltéphetetlen átkot mon
dott a ronda, sötét, végtelen üregű száj, és a lány álmából felriadt 
a vers sorainak özönlése közben. A rontás elért hozzá, a szavak 
rátapadtak, mint korom az edényhez, ragaszkodtak hozzá, el nem 
engedve őt. Teste homályosodott, lassan, ködként párolgott el az 
alakja, végül csak egy halványzölden világító energiafolt maradt 
belőle. Láthatatlanná vált már a külvilág számára. Kiszállt az ab
lakon, könnyű volt minden mozdulata, semmi se tarthatta már 
vissza. Olyan holdvilágos éjjel volt, mint amikor megszületett. 
Nem volt többé emberi alakja, s míg élt, akkor is félig nimfa 
volt. Földanya magához hívatta, megérezve, megtudva a borzal
mas eseményeket. A trónszékében, a kérges föld alatt ült, amikor 
megérkezett hozzá, lebegve és fényesen. A zöldes lélek megha
jolt a szétterülő, virágszirom-ruhás tündöklés előtt. Az átkot nem 
lehetett leoldani, de tett mást Földanya, ami segítséget nyújtott. 
Még azon az éjjelen megalkotta a növényt, ami leendő testként 
szolgálhat ezentúl Menthének. Üde, lágy fonálból formált szárat, 
leveleket. A növénynek meghagyta, illatozzon, messzire hirdesse
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a szélben a különlegességét. A lány még hajnal előtt a virágba 
költözött. A rosszakaróin nem állt bosszút, nem növesztett tüské
ket, mérgező növénnyé sem vált, inkább még jobban nemesült, 
ahogy felnőtté válásakor is tette.

A sötétségbe, ha fényt viszünk, az fénnyé válik. Ugyanígy 
van a szelídséggel, a szeretettel és a boldogsággal is. Valami ne
mesért való lét értelmet vitt Menthe szomorúságába is, így a szo
morúság idővel elpárolgott mellőle.

A kislány elhallgatott egy pillanatra, és felállt. Anyja ebédelni 
hívta. Még nem fejezte be a történetét, de hogyan hosszabbítsa 
meg a mesélés idejét, miként mondja el az anyjának, hogy éppen 
egy lélekkel beszélget, és még kinn maradna vele egy ideig? Ki
adhatja-e a titkát? Jobbnak látta indulni mégis. A lélek megér
tette mindezt, távozni készült, megköszönte a lánynak a mesét, 
lassan felemelkedett ő is. A varázs felfelé szállt, s a lélek már 
felülről nézte a kislány lépteit, ahhoz hasonlóan, mint ahogy a 
csillagok nézhetik a világ emberhangyáit az űrből. Az átok meg- 
törik-e valamikor, megtörik-e, megtörik -  a léptek magukkal vit
ték a választ.
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OLTESEK

Ha meghalok, az erdő emlékét már nem vihetem magammal? 
Nem cipelhetem tovább, amit az életben valóságosnak hittem? El 
kell engedni végül ezt is, ezt az erdőt is. El kell engednem.

A kávéscsészéje alját figyelte, ahogy a zacc mintákat rajzolt 
ki: két ellentétes irányba néző fejet, vagy egy szárnyat.

A háromszobás lakása nappalijában ült. Színes gobelinjei 
között nézelődött, vajon eladhatja-e még az idén a képeit? Egy 
virágmintásba most kezdett bele, vörös-rózsaszínes rózsacsokor. 
Talán a legszebb színek, amelyek mára már nem férhetnek a női- 
ségéhez.

Az örökölt, barna faasztalra tette a kezét, amiben még ott 
mozogtak a fa ágai, szövetei-rétegei, alig látható szőrszálai. Em
berhez mérten mérünk fel mindent, székkart és asztallábat, fiók 
hasát és fenekét is. Egy lecsiszolt, holt fának miért ne lennének 
szőrszálai? -  az asszony felállt, összerázkódott. Hogy juthattak 
ismét ide a gondolatai?

Az árnyékok nyúltak, mint forró szurokcsíkok. Nézte a szem
közti házakat, amelyek kimagasodva tömböket rajzoltak a ki
látásban. Mértani formákat karcoltak az égre, a legegyszerűbb, 
ember alkotta alakzatokat. Nem volt kedve az ablakon túli világ 
nézésén kívül már máshoz, se rádiót hallgatni, se sétálni idegen 
házak között. Az üvegre tapasztotta az arcát, rajta hagyva a bőr 
rajzolatait, mint ahogy a levelek barázdái is megmaradnak a sá
ros földön ősszel. Gondolkodott, a mondatok pedig óvatosan ér- 
keztek-hulltak, le a padlóra. Nem törtek össze, hanem mint hó- 
pelyhek, elolvadtak, átalakultak könnyekké, majd párává.
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Az emberek nem tisztelik az öregséget. Ki látja már egy árkos, 
ráncos arcban a bölcsességet, a gyűrődések mögött az élettapasz
taltat, akiktől csendben is tanulhatunk, szavak nélkül? Naphosszat 
lézengek száműzöttként, a telefonom se csörög, a csengő is csak 
néha szólal meg, ha a postás hozza a számlákat, vagy ha valaki ép
pen szeretne eladni valamit. Igaz, volt ez már másképp is, amikor 
végképp egyedül maradtam, a férjem eltávozása után. Akkoriban 
bezzeg zsongott a ház és annyi, de annyi volt a tennivalóm...

A testem néha idegen. Egyre idegenebb, fogom a combom, 
mintha nem a sajátom lenne, karom tapogatom, mintha nem hoz
zám tartozna. Ráncaimon vezetem végig az ujjam, hirtelen el
rántva onnan kezem. Előbb kellett volna arra gondolnom, hogy 
amilyenek az arckifejezéseim, olyan árkok fognak majd kirajzo
lódni bőrömön. Kevesebbet kellett volna ráncolnom a homlo
kom, sose szabadott volna másokat kinevetnem, mások mozdu
latait gunyorosan eljátszanom, hisz olyanná váltam, amit eddig 
ocsmánynak találtam. Az idegenek, akik szembejönnek velem az 
utcán, tudom, csak bomló testet látnak bennem. A szemem csillo
gása elpárolgott a tekintetemből. A reggeli fésülködésnél mintha 
nem is én lennék az, aki visszamered rám a falitükörből. Kérge- 
sedtem ugyan, de nem változtam annyit, mint amennyit hazudik 
a testem. Mindig halogattam, hogy az elporladására gondoljak. 
Milyen nehéz olykor kimondani, most pedig milyen egyszerűen 
ejtem ki a számon. Néha megnyugvással érint a tudat, hogy hol
nap talán már nem leszek, néha fogcsikorgatva ébredek, és arra, 
hogy kiáltozok, ismeretlenül a semmibe.

Kamaszkoromban az egyik osztálytársam apukája haldoklott. 
Azt mondta, akkor ott a rossz szagú házban, hogy a halál nem a 
végső állapot. Gyógyíthatatlan beteg volt, el akart menni a másvi
lágra, felszámolta a kötelékeit, és felkészült az elmúlásra. Kijelen
tette, hogy a fény várja őt. Az az ember mondta ezt ki, aki talán már 
nem is volt teljesen élő. Emlékszem az arcára, nem volt benne más, 
csak lágyság, mint a csecsemő bőrében a hamvasság.

Az égbe temetésről mesélt, egy misztikus szertartásról -  ami
kor már indultam volna kifelé az ajtón -, ahol három nap után
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érhetnek csak a hullához. A holttestet feldarabolják, és a kese
lyűknek ajánlják fel', akik a tudatot a felsőbb világokba viszik, 
vezetőkként elvezetve a lelket.

A családja elfogadta a kívánságát. Akkor ez szívtelenségnek 
tűnt előttem, hogyan engedhetik a többiek ezt, hogyan nézhetik tét
lenül, hogy a szerettük elfogy, szétfoszlik előttük, miért nem rohan
nak kórházról kórházra, orvostól orvosig. A nézése és a napfénnyel 
átitatott szoba képe akkor egészen mást jelentett, mint most.

Kendőt terített magára, mintha megcsapta volna egy fagyos 
lehelet, olyasféle hidegséget érzett. Az ablakhoz lépett. A nehéz 
függönyeihez vitt egy széket, és lassan lefejtette a bársony sötétí
tőt. Napfényes szoba kell neki is, ha reggel felébred, a nap legyen 
az első, amit észrevesz a bőrén pihenve.

Az olvasólámpa félkörívű fényt írt le a falra. Elővette a rózsá
it, a színes fonalait. Az egyhangú varrómozdulatok megnyugtat
ták, s közben rendszerint a régen lakott, párás erdőre gondolt. Ott 
járt iskolába. Az oda-vissza tartó útjain a járhatóbb ösvényeken 
meg a sűrűbb, kiismerhetetlenebb részeken is lépdelt. Az ártat
lanságot élte meg ezeken a lankákon, észrevétlen, a félelemmel 
együtt. Sokszor az erdő sötét lényeit látta elsuhanni az ablak 
alatt, a hegyek csipkézett részei előtt kirajzolódva. Éjszaka se 
nyugodhatott meg sokszor, rettegett, hogy mellébújnak a taka
ró alá az éjjel suhanó és nyughatatlan lényei, pedig nem kellett 
volna félnie, hisz mindig az ablakon kívül maradtak a félelme
tes árnyak. Az anyja sokszor azt mondta, hogy nem a holtaktól 
kell félni, hanem az élőktől. Nem a láthatatlantól? -  fennhangon 
megismételte, kongott a szoba tőle.

Kiskorában a buja növényeknek arca volt, az óriási fáknak 
nevei, az égnek gömb formája, a boszorkányokat pedig messzire 
vitte a szél, és csak elhalóan hallotta a sikolyukat, egyre mesz- 
szebbről.

Sajogni kezdett a szíve, testileg és jelképesen is. Ösztönö
sen eltolta magától a hímzőrámát, a tűpárnát. Ölébe tette kezét, 
pontosítva: odaejtette. Volt valami megadó a mozdulatában, mint
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amikor az ember elhagyja egy kicsit magát, s közben próbál nem 
reszketni, próbál észnél maradni, csitítgatja magát, hogy nincs 
semmi baj. Hosszú percekig figyelte a szíve lüktetését. Tett pár 
lépést az ágy felé. Engedni kezdtek az izmok görcsei, a szív kö
rüli nyomás apránként kezdett enyhülni. Vágyat érzett arra, hogy 
elnyújtózzon, de csak állt, nem mert hirtelen mozdulatot tenni. 
Biztonságos érzésre vágyott. Régebben ez a teltség állapota volt, 
amikor teleette magát, vagy amikor egy melengető karban megpi
henhetett. Ez sokszor elegendő volt ahhoz, hogy megvigasztalód
jon. Most nem tudta mivel betömni, helyrehozni a lelkén tátongó 
sebeket. Oda egy másik ember kellett volna. Régen egy erdő élt 
benne, árnyas és veszélyes, otthont adó, észre se vette, mikor let
tek a sűrű fák helyén rönkök, mikor tűntek el az állatok belőle.

Egyszer egy mohás fa gyökerei között aludt el. Megvédte a 
fa, úgy érezte. Éhesen, korgó gyomorral szaladt az erdőbe. Me
nekült. Aznap látott először állati áldozatot, kihűlt tetemet, és 
testről eltávolított bundát, élettelen szemet. Látta, amint kiszáll a 
lélek, és narancssárgán tovaröpül. Szaladt az erdőbe, ott ragadt, 
mint egy csapdában, mint egy fekete szivacsban, ami vonzza, és 
nem engedi el.

Nem, nem akart tovább iszonyodni. Hosszú ideig nem akart 
semmire se gondolni, hagyta, hulljon ki belőle minden, táncoljon 
ki a bőrén, a körmein, a haján keresztül. Fel kellett készülnie a 
legszebb emlékekre.

Arcát a gyökérnek döntötte, megfogódzkodott. Kicsi lába 
a göröngyökre csusszant. Ringtak a lágy, tavaszi széltől a sűrű 
lombok. Gyerekként védtelen volt, mégsem támadt rá más, csak 
a rémálom: halálmadarak jöttek, ettek belőle, és elvitték részeit.

A szomszéd emeletes ház néhány ablaka volt még csak kivilá
gítva. A sárga vásznon át kivehető volt minden kis világos kocka. 
Kinyitotta az ablakot. Szeretett volna ismét kihűlni, hogy reggel 
rátaláljanak, és gondosan betakargassák, hazavigyék.

-  így most jó -  suttogta. Akár egy lassú utazás, amire régóta 
készült, de tudta, másképp fog rátalálni, mint ahogy képzelhetné.
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Fiatalkoromban sohasem gondoltam arra, hogy érzi magát 
az, akit elhagynak Én voltam az, aki mindig ment, költözött, 
mielőtt családot alapított volna. A szüleimtől, a rokonoktól való 
távozáskor is csak az előttem álló újabb kalandra gondoltam, 
az űrt, ha keletkezett is bennem, hamar kitöltötte az újdonság 
iránti izgalom, a következő hely reménysége. Új élmények felé  
sodródtam, s akiket hátrahagytam, álltak, és végül már nem is 
láttam őket, a helyek, a házak, az erdők is egyre jobban zsugo
rodtak, hogy egyszer majd felnagyítva előbukkanhassanak ben
nem. A visszavárás szépsége adhatott egy kis enyhülést. Nekik, 
idővel nekem is. Később másokat hazaváróvá váltam, az örökös 
elbúcsúztató szerepet betöltve. Most pedig úgy fogok majd távoz
ni, hogy talán senki se fogja tudni. Talán a szobám falai éreznek 
majd csak kongást, ha nem hallják majd a lépteim.

Nemsokára széthordják idegenül viselkedő rokonok a búto
rait, a ruháit, a tálait, lehet a kádat is szétverik, és mást is, ami 
ódon, zománcozott, díszesen faragott. Őt pedig szétszedik ismét, 
de már tudja, milyen egy ragyogó hajnalra felébredni valahol 
máshol, s már tudja, ismét egyesülni fognak darabjai. A bonc
kés, ha majd faggatózik, csak a visszamaradt sókristályokat és a 
megnyugvást láthatja majd a szemében, azt a pillanatot, amikor 
megvirrad a sűrű erdőre.

A gondolatait újra és újra elengedte, más estéken is, mint fák 
a leveleiket, hogy az álom könnyedén érkezzen. A gondolatta- 
lanság befészkelte magát a fal repedéseibe, az összehajtogatott 
ruhák, a polcok ürességei és az ágy két széle közé.

A szomszéd ház lakói egy asszonyt láttak mászkálni a lakás
ban, feltételezett kihímezetlen élettel. Ő pedig mindeközben zuha
nó madárrá vált, egyben a felhők között átszüremlő égi fénnyé: a 
test mozdulatlanná szelídült, a párnák között, a porhanyós földön.
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ALMA-TEREMTŐ

Egyszerűnek lenni a legnehezebb.

Reggel hét óra felé jár az idő. A hét első napján a lánykollégi
umban néhány lánnyal beszélgetek a konyhában, amíg kipakol
juk a bőröndjeinkből az otthonról hozott ennivalót. Ki-ki elrakja 
a magáét -  hosszú a hét - ,  esetleg csak kaláccsal kínáljuk meg 
a másikat, mert bőségesen csomagolt abból nekünk a nagyma
mánk vagy az anyánk.

Amikor már elcsöndesedik az épület, még mindig ott ülök a 
fehér asztalka mellett, kávét iszok, és hazagondolok. Ekkor néha 
megjelenik ő pár almával. Fogja apró kezében a gömbölyű termé
seket, szorítja és megkérdezi -  mindig ugyanazzal a halk öröm
mel - ,  hogy kérek-e belőlük. Néha sárga illatosakat, zöld kicsiket, 
vörös, gonosz boszorkányosokat rak elém. Legelső alkalommal 
nem értettem a kedvességét, a késemért nyúltam, hogy kettévág
jam, lássam, kukacos-e a belseje. Az alma egészséges volt, a ku
kacok csak úgy járták bőségtáncukat az alma közepében.

Nem beszél sokat, csak leül. Nem marad sokáig, hisz nekem 
is mennem kell a délelőtti előadásokra. Megesik néha, hogy vala
miért belépek egy pillanatra a másik szobába, és mire visszaérek, 
ő már el is tűnt.

Idővel elkezdtem hozzá beszélni, hasonlóan ahhoz, mint ami
kor önmagammal folytatok párbeszédet, ha egyedül vagyok. 
Általában velem szemben ül, a kezét keresztbe teszi az ölében. 
Figyel, néha pillant csak hátra. Ilyenkor nem tudom, mit nézhet, 
talán, hogy jön-e valaki, vagy az előtérben lévő faliórát lesi, mert
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sietnie kell valahová. Amikor először nézett rám, megfigyeltem 
a szemét, amiben nem volt bírálat, belül már megbékélt önmagá
val, látszott rajta, hogy másról nem mondott soha elhamarkodot
tan véleményt, nem bírált, de nem is szépített meg élethelyzete
ket. A tekintetében élt a szeretet, amit még ennyire élesen nem 
láttam senki arckifejezésében. Talán ezért fogadtam el őt rögtön, 
nem kételkedtem, nem kerestem benne, a tetteiben a kelepcét.

A szem nem hazudhat?
Sokat beszélek, amíg ülünk a délelőtti álmosságban, hétfői 

egykedvűségemben. Főleg az emlékeimről mesélek neki. Az em
lékekről, mert nem merem őket elengedni, azt hiszem, belőlük 
épülök föl, a gyerekkor átmesélt történeteiből, amelyeket a meg
szépítéseken szűrök át.

Elmeséltem már neki többször, hogy gyerekkoromban apa 
mindig almát evett a híradó után, fogmosás volt ez neki, a rostok 
megtisztították a fogsorát. Úgy hittük, az alma részben az oko
zója, hogy időskorára is erős fogszerkezete volt, csak halála előtt 
egy kicsivel kezdtek el mozogni a fogmedrében. Apa mondta is 
olykor, hogy jaj, az öreg foggyökerek léggyökerekké váltak, mu
tatta is meglazult állapotukat, és ilyenkor annyira lehetett sze
retni, mint egy kisfiút. Mindig a híreket nézte a szerb televízión, 
és akkor csöndben kellett maradni, de mi nem bírtuk ki, hogy ne 
viháncoljunk, vihorásszunk, pedig a nagy lármában nem lehetett 
odafigyelni. Talán nem is hallotta a bemondót, de soha nem szólt 
ránk. Ez a történet inkább édesanyámnak volt fontosabb mindig 
is, nekem egy homályos emlékkép maradt csak, apa meghalt már 
régen, és én nem ismerhettem őt élete teljében. Mint minden kis
gyerek, én sem gondoltam arra, hogy apa is volt fiatal.

Gyerekként a mások meséi éltettek, nekem nem volt mesém. 
Szerettem mások történeteit, mert igazak voltak, és kibélelték 
bennem a hiányt.

Végighallgat; almaevés közben teli szájjal beszélek, néha ért
hetetlenül, amikor a többiek már rég megették a süteményüket, 
és elmentek mellőlünk. Nem szól közbe, vagy ritkán. Látja raj
tam, hogy ingatag vagyok, túlzottan változékony és felületes ah
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hoz képest, amilyen lehetnék. Nem siettet. Ül mellettem és néz. 
Látom, mereng. Talán nemcsak figyel átható tekintettel, hanem 
már látja a lehetséges előrehaladott történéseket. Talán semmire 
se gondol, mert megadta magát a jövő számtalan lehetőségének.

Nagytata is keveset szólt, és elérzékenyült sokszor. Ezt akkor 
nem értettem, mint annyi minden mást se, hogy miért szólít más 
néven és miért nem ismer fel mindig. Este szerettem a csöndjét, 
a puha este zajaival együtt. Apa az egész alma csutkáját megette, 
a magház a gyomrában végezte. Szeretem az alma-csöndet, úgy 
képzelem, hogy az első nő tartja a kezében, feszülésig pattanó 
pillanatban, szelíden és mégis végzetes nézéssel; elkerülhetetlen 
mozdulatokkal kínálod te is nekem reggelenként, én meg hozom 
a kést, s ha egy kívülálló figyelné, egészen mást hinne ezek alap
ján a találkozásainkról.

Hajnalban mehet le a kertjükbe. Lassan lépegethet, gömbölyű 
mozdulatokkal, mint egy tündérkertben, a kényes fák pedig ma
guk mellé engedhetik, mint testvérüket. A fa széttárhatja a karjait, 
ágai közé engedve őt, hogy részesüljön a legszebb termésekből. 
Óvatosan szedheti az almákat, nem cibálja az ágakat, arra vár, 
hogy a fa előbb megadja magát, önként engedje el a gyerekeit. A 
héj, akár a női arcbőr, a legfinomabb esszenciákat rejti magában. 
A sima bőr alatt mosoly húzódik meg, és a napsugarak erezete.

Sose kérdeztem meg, hogy milyen a gyümölcsösük, de tudom, 
hogy az almafái minden reggelen, hét óra felé, leveleikkel kénye
sen kinyújtózkodnak a nap felé, minden bájukkal megadva magu
kat a beérésnek. A végérvényes, de dús öregségre várakozva.

Egy ideje már nem látogatott meg. A többi lánytól kérdeztem 
felőle, de ők csak kérdően vonogatják a vállukat.
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SZARVASAGANCS

A hűlt helyét tapogattam csak. A fejem tetején két lyuk vér
zett, már alvadóan szivárgott csak a kitépettség halk sikolya. 
Magamat mégsem sajnálhattam! Elülső lábamra álltam, majd 
lendületet véve, feltápászkodtam. Imbolyogtam, nem találtam az 
egyensúlyt.

Az ég kiterjedt fölém, már nem héjnak tűnt, inkább egy ita
tóspapírnak, ami a sarat, a vért, a könnyet magába zárja és onnan 
többé ki nem engedi. Feküdtem, eszméletlenül hevertem a föl
dön. A madarak azt hihették, hogy dög vagyok, az apró bogarak 
be- és kimásztak orrlyukamon keresztül, megérezhették a nedves 
járatok pulzálását.

Hátam mögött hagytam a parázsszemmel égő tüzet, siettem, 
hátra se nézve, mint akit bottal riogatnak, zargatnak távolabb a 
biztonságos fekhelytől.

Napok-holdak kerengtek, futottam a kerek erdőn, lehevered- 
tem, ha elfáradtam, majd amikor ismét eluralkodott rajtam a hi- 
ány-mély üvöltés, futottam, már vissza se néztem. Nem érdekelt 
legelőhelyem, a hűs patak sem, amihez a legtöbbször letértem 
szomjam csillapítani. Didergően meg-megálltam, ácsorogtam, 
közben a piros nyálka a szemembe, a szőrömre folyt. Sohase be- 
forradó sebek voltak rajtam -  akkor azt hittem. Szökkentem és 
szimatoltam, napok óta kutakodva a már elhalt részem után.

Önemésztő szabadságvágy borított el a keresés vesztében, a 
hiábavaló vesződségben. Vérző kiáltás voltam, ősi testfelépíté
sem csonkításában feldagadt. Fel nem ismerhető formává változ
tam, lüktetett a fej, lüktetett bennem a harc fölszabadító hője. A 
küzdelem az újbóli kiteljesedésemért.
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Sajgott minden tagom a díszem után, a fegyverem után, az 
ékes csillár-agancsom után, ami úgy nézett ki, mint egy gyertya
tartó, szent ünnepkor ragyogott, mintha a napot helyezték volna 
rá, ami ezer lánggá osztódott szét. Díszem, a vadászok halott-ki- 
tömött trófeái között a legékesebb, ágakra bomlik, és az ellensé
geit felökleli. Úgy jártam-keltem vele, mint a koronámmal, úgy 
jártam a tüske-ágaimmal, felszegett fejjel, mintha a csillagokat 
vittem volna rajta, éjjeleken.

merengő elátkoztatás 
mit vétettem
nem hagyom, hogy a fekete szél félresöpörjön
lomb-árnyak jönnek, múlnak és suhannak
szarvas szemem, őz szemekkel riad
egyiknek se kapcsolódik össze
hosszabban pillantásunk
mint kúszós inda, örök szerelem
letépték az öröktől való összetartozást egy kinövéssel
testrészem volt
hova lett?
vadász vitte, vagy isten vette el tőlem 
vagy a nap kérte volna el magának 
nem emlékszem, nem emlékszem 
tajtékzik az ég 
vérzik a nap
dühöm birkózik az erdővel, az erdei állatok teljességével 
féltékeny vagyok rájuk
hogyan találok társra, hogyan fogom táplálni az életet létemmel 
tovább sarjadva, tovább nevelve ifjú szarvasokat és őzeket 
ha nincs gyönyörűségem, glóriám?

Búgott szarvashangom, rohantam gombákhoz, panaszoltam 
bajom a göröngyöknek, a fák gyökerei pedig szétküldték a ja 
jom. Szaladtam, ki tudja, mióta már, az illatos füvek se állítottak 
meg, nem csaltak pihenőre, mígnem egy fa, egy zsenge fa a többi 
közül susogni kezdett, és kivált a szándékával:
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zizegett és visszaküldte dúdolva a megnyugvást
hívott magához, odavonzott a törzséhez
patáim alatt izzott a föld
láva-erek nyíltak meg lépteim nyomán
a döbbent csöndet és csodára várást
az erdő tovább és tovább suttogta
a fa alá érve
az erdő közepében
egy ág megadóan a fejemre csúszott
ropogott és közelebb hajolt
eltakart
csont-szaru aganccsá vált 
az ágbogassága 
álltam alatta
a fa törzsébe égett alakom 
az éj szertefoszlott 
a felkelő nap fényében 
a fejtetőmön a faágak 
szárnyak lettek
vér-elpárolgató harmatos hajnal 
hajlott át felettünk 
üstökös csóvaként 
ívet alkotva a rügyezésben.

66



NAPSARGA ÁTJÁROK





ALKONYATI ZÓNA

I. RÉSZ

Balabán teste görcsösen megnyílt a gomolygó, füstös éjszaka 
előtt. Hullott a napparázs, beleolvadt az ablak réseibe. Az ébredő 
fal elevenné vált a kinti fák mozgásától. Fészkelődött és ringott 
az ébredés. A hajlatokban még az éj álmodott, alig adva alkal
mat az észlelésnek. Az ágy fölött rovátkák pihentek. Öt hosszanti 
vonal, amit egy átlós, hosszabb egyenes húzott át teljesen. Fa
hasábok voltak ezek, rőzsék, készültek a télre. Jelek, múló idők 
pihentek hasonlóan, rázkódva, mint ahogy pihent a remegő kéz 
is, ami húzta őket.

Balabán a párna avar puhaságában feküdt, ahonnan a rotha
dás szaga már elpárolgott, de érezte még egy magányos este ré
mületét, amikor helybenhagyták egy kocsmai verekedésnél, és 
az erdő sűrűjébe vonszolták. A föld felett húzódó sávban köd ült 
meg és nyálkás pára. Felpüffedt szemét néha kinyitotta, sajgott 
az arca, mélyen belül a csontok környékén, de nem ezért maradt 
fekve. Nem tudott betelni a meleg árnyakkal teli sötétséggel, 
amely körbeölelte. Engedte, hogy a szemétől a szívéig mara
déktalanul kibélelje a gyapjas feketeség. Balabánnak ez volt a 
bölcsőmeleg álomidő, amíg egy kis nyugalmat nyerhetett, nyu
galmat, amit nagyon régóta nem érezhetett. Az egyhangú kongás 
egy időre az árnyékos erdőben mintha kipárolgott volna belőle. 
Azt, hogy az élettelenség mikor lépett be pontosan az életébe, 
nem tudhatom, csak azt, hogy a felesége elhagyta már a házas
ságkötés első éveiben, így nem volt senkije, aki szerette volna, 
akit szerethetett volna.
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Napokig heverhetett az erdőben, de az is lehet, hogy csak egy 
éjszakát. Hideg délelőtt volt, amikor hazavánszorgott, gallyaktól 
felsértett arccal, kezekkel.

Az éjjelek álom-avarrothadás szaga után a reggelek megrázó- 
ak, látatlanul is a bosszúk kiéléseinek a színhelyei lettek. A szív 
bezárult, mint a gesztenye tüskés zöld burka, ami nem ereszt ki 
meleg érzelmet, és hajön az ősz, akkor sem pattan szét a burok, 
akkor se vehető szét mindig a védőpáncél. A céltalan védekezés 
görcsbe rándítja az izmokat.

Balabán reggelente vasvillát vesz a kezébe, és elindul a falu 
utcáin. Munkára indul, ki a kertjébe, de útközben elakad, elbók
lászik másfelé. Káromkodik közben, nyála repdes. A gyerekek 
úgy hihetik, hogy fogai penészszínéből, a szájában lévő elszíne
ződésekből jönnek elő éjjelente a denevérek. Ha napszámos asz- 
szonyok haladnak el mellette, az utolsókat biciklizve a földekre, 
hogy lássák elmúlásukban az aranyló kukoricatáblákat, Balabán 
nagy hangon kurjongatva kicipzározza a sliccét, és a fejkendős 
nők vagy kacagnak rajta, vagy hátra-hátrapillantva sietősen teke
rik tovább a pedált.

Elmúlt egy nap, úgy csúszott ki kezéből az idő, mint egy hal, 
mint egy most kifogott ficánkoló hal, amely némán tátog felseb
zett szájával.

Hidege van -  mondja - ,  a hibás szavakat így hányja össze, a 
részegség mámora így párolog el lassacskán, így alszik ki min
dennap újjászületésének a vágya is, alig észrevehetően.

A vénasszonyok nyara elhúzódik, hallotta ma a rádióban, ami
kor a vékony hangú bemondónő a havi időjárás-előrejelzésről 
beszélt. Minden délelőtt kiviszi a földes, utcára néző kis udvará
ra a tranzisztoros rádiót, és jól felhangosítja. Nem hall az egyik 
fülére. Elment az orvoshoz, először mindketten azt hitték, hogy 
egy zsírdarab zárja el a hallójáratát, de amikor a nagy erejű víz
sugárral kimosták a fülét, az összeállt zsírlerakódások távoztak 
a hallójáratából, de mégsem múlt el a fúlzúgás, és morgolódva 
hazament. Az orvos utasítására se jelent meg újbóli kivizsgálás
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ra. Azóta a hangok többszólamúan visszahangoznak a fűiében, 
egyre jobban elnyomva a beszédet, a fák susogását. Rá is szólt a 
szomszédjára, hogy emelje fel a hangját, ha vele beszél -  ebből 
is igen sok baj lett. Megzsírozta a sarokvasakat, hogy a verebek 
hangját is jobban hallja, hogy még élvezhesse a zsongást, el ne 
szalassza, amint egy-egy záródó és úgy maradó madárcsőr éppen 
elejt néhány felbuzdult rovart.

Kevés igazságalapja van annak, amiről hangtalanul fecseg az 
öreg magában, mert igazából nem is túl kíváncsi arra, hogy mit 
esznek a verebek és a miértre sem, hogyan éled fel minden ilyen 
hirtelen elevenséggel a kimúlás előtt. Elvan magában, egymagá
ban ring, gyártja magának a kérdéseket és a megfigyeléseket, de 
türelme nincs végigjárni rajtuk, ésszerűen. Megelégszik azzal, 
hogy gondolkodik, ezáltal hiszi, hogy élete nem hiábavaló. Egy 
hete virradás előtt hallott egy autófékezést, majd egy hosszú voní
tást. Szentül hitte, hogy a szomszéd valamelyik kutyáját taposták 
el, de azóta is hiába kérdezgette, semmit se hallott erről az esetről. 
Csak egyet vakkantott a korcs, csak egyet... milyen gyors halál 
lehet az, ha valakinek még egy elnyújtott vonításra sincs ideje, 
vagy miféle fájdalom lehet az, ha még hang se jön ki a torkán. 
Órákig rágódott a védtelen kimúláson, s többet se ilyen hosszan.

Az ősz esőt szitált minduntalan. A halál derengését hozták el 
a hosszú éjszakák, a forgolódásokkal, a begubózásokkal önma
gunkba, hogy minél mélyebbre varrjuk magunkat a már nem léte
ző elhagyott-áhított keresztelő pólyánkba. Vissza valahova, ahol 
még tudatlanok voltunk embertelen embernek lenni. Balabán -  
ahogy azt sejthetjük is -  legbelül lágyságra vágyott, hogy valaki 
megveregesse a vállát, és azt mondja neki: derék fickó vagy te, 
minden reggel felsepersz, elvégzel, főzöl magadra, nem is iszol 
mostanában annyit, a szentírást is morzsolgatod néha a fogaid 
között, éjjel pedig álmodsz, álmodsz, nem fiatal lány szemé
nek való történeteket, eteted az álomfogókat, egyre gyakrabban 
imádkozol, karácsony óta, amikor egy új pap jött a templomba, 
mert őt valahogy jobban tiszteled, legalább nem hadar, ezért még 
érteni is lehet valamicskét a mondandójából.
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Álmodban a vénlányok semmi-titkát látod a pongyolán át, 
amikor felmászol este a vasoszlopra, hogy lásd a hálóingek meg
nyílását.

Bicikliznek az asszonyok, te meg huncutul utánuk szólsz, 
majdnem elvakkantottad minap, hogy láttad a Bözsit, láttad a há
jas lábait és a húsba vágó térdharisnyáját, de utána csak vissza
fojtottad. Álmodtad-e csak... ezt nem engedheted meg, hogy azt 
higgyék rólad, megőrültél, hisz csak álmodsz. Csak gondolsz, és 
a gondolat mindent megmásít.

Vörös lettél, továbbképzelted a hajnalok megállíthatatlansá- 
gát, s újra megeredt szemed előtt a nők mozgásának bája, és az 
ágyadban újra húzta a lemenő nap az idő rovátkáit. Ezt nem is 
értheti meg rajtad kívül más.

Az ujjaid a magad öleléséből aztán feloldódnak szépen lassan 
újra. Reggelre senki se tudja, mi volt éjjel benned, hogy mi röp
pent ki belőled, mint ahogy azt sem, hogy a vonatfúttyök hallá
sa, hallgatása miatt hogyan fekszel mindig a bal oldaladra, hogy 
a jobbik füleddel biztosan halld a mozdonyok suhanását. Más 
nem sejti, hogyan szívod el az utolsó szál cigarettád, hogyan nem 
mosol kezet vizelés után, néha miként fuldokolsz a nehéz zsíros- 
bödönök szagától, ami a szobádba is bemászik, az ágyadba, a 
fejedbe, az agyadba, a gondolataid közé, hogy aztán a gondosan 
megírt, előre kigondolt mondataidat elhomályosítsa, mint a tele
írt papírt a zsíros foltok.

II. RÉSZ

Álmodtál azon a nehéz estén is. Azóta súlyos terhek nyom
nak, levennéd őket, de nem engedik. Arról is beszéltek, hogy ta
lán egy hét múlva majd eljöhet hozzád egy pap. Már egy ideje 
faggatnak az esetről, pedig mindent elmeséltél már, amit tudsz, 
és nem érted, hogy az előtted ülő dohányzó ember miért nem 
elégedett veled. Te mindenről számot adtál.

72



Éjjel, mikor lemászott a villanyoszlopról, koponyát látott és 
csupasz faágakat. Megrázta a fejét, hogy ellenőrizze, álmodik-e, 
de a haja a homlokán landolt, így megkönnyebbülve sóhajtott 
fel. Ahogy állt, minden erejét a tenyerébe gyűjtötte, hogy jól 
kapaszkodhasson, és a lábába, hogy minél gyorsabban mászhas
son, hogy elég gyorsan fel- és lejusson a villanykarón. Dühös 
volt a sok éjszakára, amikor csak állt a sötétben, figyelt mozdu
latlanul, csak néha lopakodott a ház közelébe. Haragjában fel
vette a lába előtt heverő követ -  éles volt és szürke, mint árnyék
ban a bőre színe - ,  és odavágta az ablakhoz. Nem akarta betör
ni igazából, de a keze mozdult, ahogy a felgyülemlett hirtelen 
harag szétfutott benne. Belső hangja megszólalt ijedtségében: 
de mégis, mit hittél, Bözsi kinéz, és a keblére ölel? Balabán, 
Balabán, buta vagy te.

Csapott egyet a levegőbe, mintha valakit arcon vágott volna. 
Újra lehajolt egy kavicsért, még közelebb ment az ablakokhoz, 
és betörte a maradék kettőt is. Hosszanti csíkok torzították az 
üvegeket, lyukak és ürességek.

Megbújt egy bokorban.
Bözsi kiszaladt a fehér, selyemre emlékeztető hálóingjében. 

Nem sikítozott, nem szitkozódott, csak szétnézett, majd vissza
sétált a ház elejéig. Várt egy darabig.

Aztán mintha újra álmodni kezdtél volna. Láttad magad a ház 
felé indulni, kívülről, de közben mégis érezted a talajt, a mozgá
sod, a hideg szél érintését. Legszívesebben mintha halat pucol
tál volna, úgy megszorongattad volna a nő nyakát, izgő-mozgó 
hátát. Úgy lefogtad volna, hogy ne érezze erősen a gerinc men
ti rázkódást. Ne érezze, hogy te is remegsz, hogy fogy a szusz. 
Nézted volna a kést, a fény felé tartva, nézted volna a gerinc mel
lé állítva, méregetted volna, vajon mennyit bír el ez a meglett női 
test, mennyit ér a kéz ruganyossága, mennyit a kés éle szétpat
tanásában? Egy hanyag mozdulattal levágtad volna a fejét, akár 
a halét, könnyen levált volna, elgurult volna nagyon messzire, 
hogy a szemét ne kereshesd, ami feketévé válik, hogy más se lás
sa később a retinába vésődő kis hasábokat. A bőrt szétfeszítetted
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volna, a belek kékségét, rőtvörösségét méregetve minduntalan. 
Testforrón markodba vetted volna a belsőségeket, az arcodhoz 
emelve, hallgattad volna az imádott kis has volt remegését. Bö
zsi húsos lábai láncoltak volna (akárha fojtogattad volna. Akár a 
lakodalmakban, amikor összeérintette a bokáját), te pedig erő
sen küzdve azzal, hogy lefogd őt, hogy előkészítsd a legszebb 
estédhez a vágyott testet, ami végül már nem tiltakozik, és nem 
kér(lel), szorítottad volna, ameddig erő duzzad a kezedben.

Balabán árnyéka rávetült a kihunyt szemű házakra. Kivilágo- 
sodás előtt járt az idő, nehézkesen lépdelt, és arra gondolt köz
ben, ha reggel lesz, lehet, ezt a hírt is bemondja majd a rádió. 
Várja majd a helyi híreket, az újvidéki női hangú férfibemondót, 
hogy ő mondja be. Pontosan úgy fognak majd fogalmazni, hogy 
a tettes még szabadlábon van. Résen kell lennie egész nap, eré
lyesebben kell rászólnia a szomszédra, a kakasokra, a kutyákra, a 
bogarakra és a madarakra. A parthoz érve lebotorkált a folyóhoz, 
és hagyta, hogy távolodjon tőle, amit a folyóba dobott, váljon le 
róla az is, ami bűn és mocsok, ami lemosható.

Álmaiban újra és újra kifogta Bözsi haltestét, és csúnya ki
ejtéssel mondogatta neki, ahogyan eltervezte: Ribo, sad sam te 
ulovio.* Oly sokat mondaná egymás után, a képzetében előhív
va újra és újra, erőszakosan a képeket, annyit ismételné, hogy 
elpárologna az elsődleges jelentés. A testek is elveszítik ember 
mivoltukat két méter mélyen a földben, ahol a halandó test már 
megszűnik test lenni. Olyan mélyen lepucolhatunk magunkról 
mindent, a tűzbe dobhatjuk, legyen az tisztítótűz, vagy a pokol 
tüze. Vesd le terheid, szabadulj meg gyónás útján a nehezékek
től -  mondja az új pap is, aki néz, és a tiszta, vizenyős szemed 
láttán azt gondolja, hogy a tekinteted alapján tisztességes ember 
lehetsz, eszébe is jut közben, hogy mindig figyeltél a misén, és 
néha még pénzt is dobtál a perselybe.

* Na, te hal, most kifogtalak.
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A rovátkákat már senki se húzza a hajnali fényben fürdöző 
falakon.

Balabán már nem gondol se halálra, se sodrásra, se álomra. Az 
enyészet, az örvény, a lehúzó mély teremtik újra őt, egy csöppnyi 
megpihenést se adva neki.
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(SZÖVEGCSIPKE) 
ÖSSZETARTÓ ERŐ

csipkét vernek keményítenek laposra püfölnek 
a százados feleségének fodros inge van és a melle alatt is fodrok 
rétegződnek és képzelem a ruhája alatt is csupa fodor lapul 
a képzeletem is rétegződik
a haja lombkorona megállt benne a pókháló mint egy barokkos 
lélek úgy futnak benne a pókok szanaszéjjel úgy futnak fürge 
lábaikkal mint az ujjak a pamutgombolyagokat feltekerve és 
újra feltekerve és halmozni fogok most nem ígérem hogy nem 
mert tele a szívem félig kész kézimunkákkal és sokat fogok a 
csipkéről is beszélni csipkéket kellene a hálóingem aljára varrni 
csipketerítőt kellene az asztalra teríteni az ünnepekre csipkeszélű 
zsebkendőt a szemünk elé tenni a téli erős napsütésben 
a tiszt amikor más felesége behozza a teát és a süteményeket ösz- 
szecsapja a kezét és a bajsza is kifésültebbnek tűnik 
összecsapja kezét örömében és csettint nyelvével tudja ha gyer
meki elragadó akkor szabályokat szabhat át

a sárga fény az ablakon bevilágítva olyan mintha táncosnők zsen
ge táncosnők kört formálnának és táncolnának majd szétnyílna a 
körtáncuk lengén szétszélednének a kis fényárnyak 
az egyik lány elengedné a mellette álló kezét a napfény arany
színbe láttatná a fehér tüllruhákat és a lányok levegővé válnának 
kecses légáramlat járja körbe a falakat és réseket a levegőben a 
két teázó már szinte nem is látható csak az aranycsillogás játszik 
a falakon
levegőbuborékokba éltető anyagba tűnik át a tánc ami elől nem 
lehet elmenekülni ami nélkül nem lehet élni ami a legátlátszóbb
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és ami hamisság nélkül megmutatja a tiszt és a századosné szem
tükrének legtisztább mélyét
a fény különválik mégis tőlük mert a fény most nem élhet a tiszt
ben sem
még nem tiszta lényében egészen
lépkednek a lányok a fényprizmák a teába sodródnak és a baju
szon kötnek ki amit megtörölnek fehér kikészített zsebkendővel 
a zsebkendő szélével

még egy óra és hazaér a férj

múlik az idő és átvált
a falióra visszaütötte a tiszt létért való küzdelmét és már állt vol
na fel de a századosné visszaültette mint egy babát a játszó ba
baházában teázzanak még búgta a százados felesége teázz velem 
ez nem a véres valóság itt senki se fog senkit se agyonlőni se 
agyonverni mert a tiszt mégsem csipke amit püfölni kell és a 
tiszt visszaült és nézte a mell fodrait nézte a fogak csirkecsontszí- 
nét nézte ahogy minden elsárgul és hallgatta ahogy a porcelán
csészék a fogakhoz érnek nézte ahogy a hallgatásokból sóhajok 
lesznek és az idő hurkot formál
a tiszt ismét a teához nyúlt kockacukor és porcelán és arany kiska- 
nál ismételte magában a sorrendet a dolgok nevét kimondott min
den szót előre magában mielőtt a századosnénak is kibökte volna

félt a véletlenre bízni sorsát
köhintett félrenyelt nagyon félrenyelt és az orrán jött már ki a 
tea a századosné oda is lépett gondoskodóan hozzá megtörölte a 
kicicomázott kendőjével az orrát a szájszélét örült hogy törődhet 
a tiszttel védő húsos szárnyai alá veheti és megcirógathatja ko
paszodó fejét
a tiszt a kongást figyelte ismét félóra telt el miért ilyen gyors 
minden miért ilyen száraz a teasütemény miért hideg a tea miért 
nem tud úgy udvarolni ahogy szeretne de de de mit is akar ő itt 
egyáltalán amikor ezelőtt látta a százados feleségét még szép
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volt egy páholyban látta félhomályban és hogy is bonyolódott 
ez idáig nem is tudja a századosnénak nagy lehet az étvágya és 
pókfonalas pillantásának a hálója

a saját feleségére gondolt hogy nála egészen mások a csipkék 
mint mandalák mint a nappali kis védőtalizmánjai úgy terülnek 
el a félhomályban a gyertyák lángjában
sokat horgol az ő felesége a századosné vehette a csipkéit lehet 
nem is tud horgolni se kötni se varrni de lehet még a teát se ő 
készítette erre a gondolatra a citromos tea kezdett savanyú lenni 
és a nyelvet is minduntalan kifordította a szájból a teasütemény 
is kezdett megakadni a torkon és az ajtók kinyíltak menekülésre 
tárva szárnyaikat
és a fény már nem táncosnőkből állt hanem éles szögek és vasak 
sorakoztak az ablaknál
a fény is szúr a fény leleplez a fény megvilágítja a tisztátalanságot 
felállt és a százados felesége is felállt elkezdett a szája remegni 
érezte szomorúság önti el és nem tudta elmondani miért és a csip- 
keszélü zsebkendőjét az arcához szorította gyűrögette eltakarta 
felpüffedt arcát az éhes szemét
látjuk még egymást szivecském látjuk még egymást minden olyan 
átlátszó mint a rétestészta minden olyan könnyen szakad mint a 
nyers nagyon vékonyra nyújtott tészta engem senki se szeret mo
tyogta nem a tiszt felesége és eltakarta az arcát a napfény elől

a tea átfolyt rajtuk és a tiszt a kinti hidegre érve már semmiféle 
melegséget nem érzett
ha a századosnéra gondolt sietett haza a saját nappalijába ahol a 
fény szeretetként árad szét és egyre erősebbé válik majd a készü
lő naplementénél
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ELFÖLDELVE

Mézédes, őszi halódó napfény szűrődött át a függönyön. Pára 
sehol se volt, csak alattomosan járkáló hűvös levegőmozgás. Le
velek zörögtek. Odakinn is. A fény bearanyozta az őszi fák tete
jét, a téglákon szanaszéjjel heverő meztelen gesztenyéket, a gye
rekkor szobáját, az anyja régi herbáriumából való juharlevelet is 
átmelegítette, ami a függönyre volt tűzve. Erezetében megannyi 
megszáradt levélpikkely fénylett.

Babákat varrt. Dél után kezdte: először gondosan kiválasz
totta a ruhákat, a színes, mintás anyagokat, ezek fogják a testet 
alkotni. Más szövetekre körvonalakat rajzolt; a babák és az álla
tok fejét, karjait, lábait, hasát formázzák majd meg. Sokat vágott, 
kemény anyagokat is, az ollótól bőrkeményedések lettek az ujja 
belső oldalán. Tartott tőle, hogy ezek a dudorok megmaradnak. 
Szégyellte őket, nagyon feltűnőek voltak vézna kis ujjain. Amikor 
az előkészületekkel megvolt, apró öltésekkel haladt az anyagban, 
majd végül gondosan kifordította a körbevarrt és készre díszített 
szövetet, s a megmaradt lyukon át puha tömőanyagot tett a kész 
kis formába.

Anyjának készítette őket, hadd örüljön, hogy neki is vannak a 
gyermekkorából hiányolt játékszerei, rongybabái, kék pamutha- 
júak, gombszeműek, pöttyösek, lilák, tarkák és kacagóak. Belül, 
legbelül kislány volt az édesanyja.

Napokat varrt. Napokig varrt. Testeket készített, lelkűket a 
szeretet formálta meg. A szeretet energiája, amikor a babákra 
mosolygunk, éjjel a párnánkra tesszük őket, és gondosan beta
kargatjuk a fejükig őket, meg ne fázzanak. Kitöltjük a kis élet
telen testeket. A babák egész életünkben velünk lehetnek, nem
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kell a halálra gondolni, ha rájuk nézünk, nem kell az öregedéssel 
sem törődni. A ragaszkodás a játékokhoz ezért lehet ilyen mély. 
Minden más olyan törékeny, a kutyák, a macskák eltávoznak, ür 
marad utánuk, és ott lebeg a hiány érzete a házban, a parkban, a 
veteményeskertben. A hiányzó rész pedig nem telik meg, hisz 
nem hagyjuk, a gyász nem engedi, mintha egy kutat csak elfed
nénk, letakarnánk, de attól még a mélye öblös marad, tátongó és 
feneketlen.

Anya és lánya azon az őszi napon is együtt voltak. Együtt 
kávéztak és beszélgettek hosszasan. A szomszédok, a járókelők 
folyamatos beszédfoszlányokat hallhattak. A lusta, elnehezülő 
délutánban olyan volt ez a hang, mint a vízcsobogás a kietlenség
ben. A falujukban egyre kevesebb autó járt, egyre jobban elcsen
desült minden a hosszú nyári zsongás után. Ragadós láthatatlan 
pókhálók szőtték körül ezt a térséget, zajra vadászó pókokkal.

Délután a kaktuszföldről szedték fel a kagylókat és a sima 
kavicsokat. Egy nagy lábosba helyezték, hogy tavasszal újra ki
helyezzék a virágok közé.

A melegség a föld erezetébe vackolódott, hisz a ragyogó, le
vegőt átitató fény is át szeretett volna telelni, akár a nagy, hü
velykujjnyi, sötét vajszínű meztelencsigák, amelyek a kiüresedett 
mészcsigaházakban bújtak el. Dagadtak voltak, és mozdulatlan
ná lettek. Összehúzódtak, tartalékolták az erejüket. A kislány egy 
nagyobb csigát kapart ki a földből -  jó mélyre beásta magát - ,  
hogy megnézze, kavics-e, vagy csiga. A nyirkos földfelszínre 
érve lassan megmozdult, orsóforma testét ide-oda görgetve, a 
nedves bőrére földdarabkák tapadtak.

Télen az állatok bevermelik magukat a földbe, a testhőmér
sékletük megmarad egy szinten, és a föld energiája táplálja őket 
a felhalmozott zsírtartalékuk mellett -  gondolta a kislány. Léleg
zetük lelassul, a szívverésük is, szinte halotti állapotban vannak, 
holott a testük meleg még. Eltek emberek, akik nem lélegeztek, 
mégis éltek, később pedig saját akaratukból visszatértek az elvo
nulásuk után. Az állatokat a föld ereje élteti, mint a csecsemőt a
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köldökzsinóron érkező táplálék. Ez az energia nagy hullámokban 
érkező energia, ami a világűrből és a földből árad. Élteti, átjárja 
azt, amiben mozog a lélek.

Egykoron nagy tudású emberek is beleásták magukat a föld
be. Megállították maguk számára az időt.

A föld löketére várni kell.

Négy lábon suhantak tovább a gondolatok az avarban. Alig 
lehetett őket megfigyelni, olyan gyorsan mozogtak. A délután be
csukta maga mögött a nyári ablakokat.

A kislány aznapi babája egy szoknyás indiánlány lett, aki ki
magasodott a többi közül. Ruhája telis-tele volt színes ábrákkal. 
A szőke kislány gondosan bebugyolálta a babát, és a ruhája hasi 
részéhez rejtette. Kiosont vele a kertbe, amikor az anyja már a 
beszáradt ruhákat hajtogatta össze. Keresett egy, a köves útról 
alig észrevehető árnyas helyet. Tenyerével ásni kezdett, s a mé
lyedésbe -  amikor már elég mélynek találta - ,  beletette a rongy
babát, és rátúrta a földet. Egy jellegzetes ágacskával megjelölte 
a helyet. A lábnyomait elsöpörte maga után. Az égre nézett, a 
földre, majd újra az égre, s a szíve gyorsabban kezdett dobogni.

Jött az elmúlásában remegő, cikázó napfény, és beborította a 
föld felszínét, mint egy barna leterített kabátot. Jött a fény, hogy 
beivódhasson a testekbe, közben csak adott és táplált, nem vitt 
el semmit sem. Megsimogatta a házak tetejét, ahogy a kutyákat 
szokták a jó gazdák.

Elégedetten és gondoskodóan.
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ÁTKELNI A CSILLAGFÉNYEN

a macska megdöglött szemvízcsamoka kiapadt néztem hossza
san álltam fölötte a késő délutáni napfényben a térdig érő gaz 
között belebotlottam a halálba életemben másodszor állatok tete
mét addig vagy a kútba dobtuk vagy elástuk én nem láttam állatot 
kiterülve még így a macska a szomszédé lehetett vele töltöttem 
a délutánom lehajoltam hozzá és az állkapcsát méregettem fe
szegettem a fogait próbáltam kiszedni kilazítani vagy tövestül 
kitépni de a merevedés már beállt nem tudtam hozzáférni a fehér 
kemény gyöngyökhöz akkoriban gyűjtöttem a fogakat megvolt 
az összes tejfogam a testvéremtől is elkértem párat találtam disz
nófogakat amelyeket a szobámban egy ómódi ládába rejtettem 
drágakövekként őriztem őket dugdostam mert tudtam a lakásban 
nem tárolunk állati maradványokat akkor még nem sejthettem 
hogy ki is lehet főzni a csontokat csak rejtegettem őket és retteg
tem mintha a világ szégyene lennék akkoriban még elevenebben 
éltek bennem a régről hozott emlékek apu kiásott mély gödreibe 
bújtam ott akartam lakni a meleg védelmező mélyedésben hiába 
várt a házban a kényelmes ágy és a gyerekszoba ütköztem a meg
szokottal nem tudtam a szabályok és a minták szerint élni ezért 
voltam gyakran szomorú nem bújhattam más bőrébe még el se 
képzelhettem hogy más kislány fejében mi járhat hogyan gon
dolkodhat a színjátéknak pedig mindig tükör lesz a vége és törés 
közben felnőttem jó  kislánnyá és titokban kiszórtam az állatfogakat 
a szemétdombra a tejfogak pedig lassan elkallódtak a gödör messze 
távolodott a képzelet kiéhezett majd összeaszalódott és tegnapokat 
boncolt csak később a megkövült macska emlékét mint mészköves 
tengermélyi maradványok képzetét szorítottam magamhoz
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elégettem a délután emlékét amikor a tűző napról teljesen felégtem 
s a kórók között levágtam a macska farkát a metszőolló rozsdás 
csőrével mintha csont lett volna benne a fejét is nézegettem idege
nül hova lett a szeme színe a szőre alatti meleg bőre és utána mégis 
megsimogattam kihűlt koponyáját érdekelt mi van beljebb a szőr 
alatt de egyre csak eltoltam magamtól a vágyat nem akartam már 
a baltával faggatni a testet egyre jobban taszított a lélektelenség a 
döglött macska nem volt már érdekes a kandúr is a megfogott egér
rel addig játszik csak amíg az mozog amíg ki nem múlik teljesen és 
hiába lökdösi mancsával az egér nem mozdul utána megeszi vagy 
ott hagyja mert kényes a gyomra néztem a halál utáni kiszáradást a 
halál elásandó dolog volt már akkor igaz még nem fájt úgy nem saj
góit tőle semmim de már akkor ha felütötte fejét a kór és kimúlt egy 
állat nem szabadott ránézni és a lábunkkal a sötétbe kellett söpör
nünk rugdosnunk a gondolatot is magát hegyes kiscipőnk orrával 
söpörni és taszítani távolabb a test tele volt roncsolással bámultam a 
bűneimre amiket elkövettem bántam bántam néztem az összeszab
dalt állatra amiből a vér nem csöpögött az arcomhoz kaptam piros 
arcomhoz miért nem ömlik a vér mint a tyúkok nyakából most hova 
tűnt a macska hova tűnt az ami az életet adta neki 
a kislány ekkor futni kezdett már a nap is elbújt nézte a kezét és 
remegett odaszaladt a nagy gödörhöz belebújt a lábait felhúzta 
a kezével összekulcsolva őket egyre kisebbé és gömbszerűbbé 
húzta össze magát nem úgy mint az a másik kislány a tükörképe 
aki a tetem mellett maradt lyukat ásott neki és beletemette a hal
ványsárga öreg macskát

a fekete madár álmomban megelevenedett lépegetett bennem és 
támadólag közelített csőrével akkoriban az álmaim ráfolytak az 
ébrenlét óráira a varjú árnyékot vetett rám nappal a szekrény tete
jén állt a nagymamámnál fényes gombszeme megnyugtatott hogy 
élettelen és az hogy az éles karmai mozdulatlanok mégis félve kö
zelítettem mindig a szekrényhez hogy kiszedjem pár ékes tollát 
a kitömött madárnak hogy hajamba tűzzem pávaként illegve-bil- 
legve megnézzem magam a szekrény átlátszó részében ahol tej-
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szerűek a tükrös üvegek nem látszik a sok toll a fekete hajamban 
kifésültem kezemmel egy maréknyi haj is kihullott toll hátán toll 
volt a kitömött madár mintha egyszer megmozdult volna odanéz
tem de ismét élettelennek tűnt pedig láttam megmozdult a szeme a 
szembogarával követte lépteim éjjelenként a nagy dunnás ágyban 
fekve féltem hogy körém sereglenek a többi madártársa élesen mé
regetne mielőtt ellopnának és elvinnének az égbe vagy valahova 
messze ellopnának belőlem egy csavart ami összetart kilazulnék fő 
tengelyem mentén és már nem lennék többé az aki voltam átizzad
tam éjjeleket amelyek a nappalaimra folytak röpködő fekete szár
nyak köröztek felettem és karmok amelyek tele voltak bőrkemé- 
nyedéssel a sarkam is keménnyé vált mezítláb jártam éjjelenként 
fel s alá amikor nem mertem elaludni lehet attól olyan még ma is a 
talpam és ha selyemharisnyát húzok a szálak mindig felszaladnak 
a térdharisnyákat azt mondták a selyemhernyók fonják gondosan 
szálra szálat hasad a vékony fonál alatt a bőr jöttek a varjúk és cső
rük élességével hadonásztak lehet ettől lyukasak a harisnyáim nem 
is a bőrkeményedéstől szalad fel a szem minduntalan szétszakad 
a selyemfonál-rengeteg kukaccá foszlik az anyag ismét a lábamra 
nézek amin nyirkosán hemperegnek majd egy szempillantás alatt 
eltűnik a káprázat ami beleszövődik a hajamba a kezem pedig köz
ben madarakat töm ki az ágy szélénél

odakinn holdvilágos este volt amikor egy pók került mellém az 
ágyamba a fali hajólámpa fényénél láttam a fekete testét zuhan
ni gyorsan megráztam a takaróm de a pók sehol se volt ültem 
az ágyamban összekuporodva és figyeltem pásztáztam a falat a 
szőnyeget a hálóingem és percek múlva hallottam csak a zize- 
gést ahogy a lámpánál motozott visszamászhatott a lengő háló
ján mozdulatlanná dermedtem rémisztő sercegő hangot hallatott 
amikor a lámpára tett színes papírról a forró égőre eshetett a sis
tergést csak egy gyerekfűi hallhatta ilyen pontossággal 
ha a pók megdöglik a nedvesség felszáll és felhőcske lesz belőle 
testváza szén lesz a villanykörtén hallottam húsa égését ahogy 
pattogva kiégett belőle az élet
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penész ült meg az állott virágvizemben akár egy fonálféreg úgy 
mozgott ha félrebillentettem egyszer kiszedtem a féregre hason
lító penészdarabot az üveg vázából összement a tenyeremben és 
szürkészöld hínárra hasonlított amihez nem volt kedvem hozzá
érni a víz felnagyít mindent ahogy a könnyek is növelik a szorító 
érzést növelik egyre csak és megduzzasztanak vele egy mellkast 
úgy hogy a levegő kiszorulhat belőle

molyrágta képek lapultak a ruhásszekrényben valaki izzadt 
a dunnák alatt valaki vacogott a dunnák alatt lehelete felszállt 
minduntalan fehér lehelete és bepárásította az ablakokat amikor 
az udvaron voltam olyannak tűnt a ház belül mintha füst vagy 
köd lett volna benne odakinn lopóztam a hideg végtagjaimmal 
észre se vettem hogy egy kígyóra léptem ahogy körültekeregte 
lábam Mária is egy festményen rálép a gonosz fejére előbújt a 
gonosz pedig ő irtózik a kígyóktól még jó hogy nem ő találkozott 
vele össze
régóta állhattam toporoghattam ott nem mertem sokszor belépni 
a szobába nem mertem mert akkor csak fülelek hogy lélegzik-e 
vagy már köddé vált és attól hideg a levegő 
a betegszobában izzadtságszag fogadott és a falon szenthárom- 
ság-képek függtek imádkoztak alatta pedig alig fértek el nagy 
kartondobozokkal volt tele az ágy körüli tér amelyekben ruhákat 
és könyveket személyes tárgyakat gyűjtöttek össze de ha meghal 
akkor azok már kacatokká válnak nem meri őket senki se emlé
keknek hívni sok dobozban fényképek lapultak amelyeket még 
nem is láttam ő volt rajtuk és titokban a fejét megsimogattam 
félve értem a hajához csak a fényképen lévő nőhöz beszéltem 
hangtalanul megcirógattam kifakult haját a háta akkor még nem 
létező görbéjét púpját néztem és a színeket de nem tudtam meg
állapítani a képről hogy milyen árnyalatú volt a haja és a ruhája 
egykoron ezért óvatosan kinyitottam a szekrényt de nem láttam 
azt a ruhát a képről megehette a moly vagy lehet azt is a selyem- 
hernyók fejtették vissza és akkor egy rikoltást hallottam azt hit
tem valaki sikít de a hang kintről jött nem az ágy felől ahol egy
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emberfej dudorodott ki a dunna simaságából akár a hegység meg 
persze a mellek halma látszódott a rikoltozások keltői a nagy fe
kete madarak lehettek kinéztem az ablakon mászkáltak előke- 
lően és gonosznak tűnő tekintettel mintha nem ebből a világból 
valóak lettek volna a fák mögött a nap még halványlott az ága
kon valami megcsillant egészen közel léptem az ablakhoz szinte 
rátapasztottam a homlokom akkor láttam hogy a fészkekben kin
csek lapultak a halálmadarak rejthették oda a lopott ékszereket 
szarkák módjára tűket fémeket tükröket fényes tárgyakat vittek 
egy kupacra a dunna alatt láttam hogyan kulcsolódik össze a kéz 
hogyan kérleli némán a madarakat hogy adják vissza kincseit 
amelyek csak a napfénytől ragyogtak és az éhes madárszemek 
mintha könnyezni kezdtek volna lehet őket is elvakította a fény
áradat pontban napkelte után magasra szálltak és felszántották a 
vidék egét elborították fekete tollúkkal a napot is percekre mire 
a nyögések fokozódtak a dunna alól ahol belső csaták dúltak én 
pedig kihasználva az alkalmat kiszaladtam a kopasz udvarra és 
fákra mászva átkutattam a fészkeket
a kert alatt tömérdek volt a gyökér(ér)-hálózat és a nedvszívó 
hajszál(ér) mintha azok tartották volna a föld felső kérgét gyö
kérszőnyegen járhattam amit újraszőttek és bontottak a vakondo
kok maguk előtt sodorva a nehéz földhártyát járatok kanyarogtak 
de nem fejeződnek be hirtelen másikakba nyíltak a dolgok visz- 
szatükröződtek a vakondjáratok kivetültek az égfelszínre átjárók 
nyíltak talán azokban barangoltak a madarak is légáramlatok 
formájában ide-oda lebegtek cikázva a levegőben a felhőkben 
miközben jöttek a felleg-torzulatok és lefejtették a lepedő szövet
szálait a fekete állatok az ágytámlára ültek vörös álmokból fel
törve és csőrüket élesítették a fában ahogy a csirkék kőbe földbe 
súrolják hogy élesebb legyen de igazából a húsba csippentenének 
vele legszívesebben hogy lássák a könnyeket és benne magu
kat az ágy mellé ólálkodva időben észrevettem őket még éppen 
időben odapillantottam hogy hadonászol és éreztem hogy róluk 
álmodsz próbáltad őket elhessegetni semmissé tenni a betegség 
szagát is kiűzni messze a lepedőd alatti és feletti térből
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hangok suttogtak egész nap néha napokig olyan hangot lehetett 
hallani mintha halk kórus kántálta duruzsolna szólamokba átve
zetve az éneket
mandulaszín ásások nyílnak a hajnalokban vonók úsznak a levél
hártyákon és húrok kunkorodnak elő a megkeményedett földből 
a levelek zsíros testét nem issza be a föld erezete megsárgulnak 
és zsírjuk a bőrömben vakondtúrások árnyán bőröm tartalékolja 
a napfényt kettévágom a napraforgó szárát egy napkorong van 
benne ami forog miközben nemtelen sárga lények születnek mo
rajlás hallatszik az égből egy csillag zuhanhatott le közénk és 
csak forog-forog egy elhagyatott vakondjáratban

göröngyös földet simítgattunk tisztogattunk térdig hajoltam 
érintgetve a levelek megsárgult szélét pókok ereszkedtek le a ki
feszített hálóikról a faágakról lógva néztem a munkájukat ahogy 
a nap végigragyogtatta a fonalakat mint marionettzsinórokat vé
gigsimítottam az arcát és a kifakult haját a fényképen aznap ami
kor úgy fújt a szél mintha valaki dühös lehelete lett volna mintha 
valaki folyton becsapta volna a felhőkön átvezető átjárókat de 
úgy hogy közben senki se ment sehova az égiek maradtak odaát 
mi pedig csak a párnánk csücskét gyűrögettük egyfolytában for
golódtunk félálmunkban füleltünk és az ajtók csapkodása nem 
hagyott alább egész éjjelen át robaj lőtt az ég ébredéskor karikás 
szemekkel a fuvallat mögött sikolyok indultak el bennem siko
lyok várakoztak bennem egy kicsit belelógunk mindenkibe és 
más lába is belénk csüng vagy rúg vagy tapos

most pedig itt ülök és húzom ki magamból az éles betűket félek 
jelen időben beszélni még semmi se hunyt ki semmi se szakadt 
el de félek mert teljesen kihűlt a lábam már nem elég a pokróc 
már nem elég a réteges öltözék másnak nincs ilyen selyemharis
nyája hisz úgy fúj a szél mintha valaki elmenne és minduntalan 
dühösen becsapná az ajtót a pók ma már nem fog leereszkedni 
megismétlődhet mégis a pillanat tegnap úgy sercegett hogy azt 
hittem molylepke és eszi az emlékeket ropogtatja rovarszájában
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attól zizeg az éjszaka csöndje azt hittem lepke őrli a szájpadlásán 
a hajad és nyálat és felejtést enged rá kifakítja a színét a lepkék 
miért roncsolnak miért eszik meg a selyemszálakat miért költöz
nek a kitömött varjú tollai alá a fűrészporba a zsáktömésbe miért 
a ruhásszekrénybe jaj csak a dunnád alá ne menjenek jaj a test 
kihajtja magából a vizet és összemegy mielőtt eltávozna ebből a 
világból apróvá válik és pillekönnyű lepedőbe csavarják megön
tözve könnyekkel attól sápadhat sárgulhat meg a bőr akár az el
száradt levelek amelyek már annyira szárazak hogy összetörnek

a fonalat vezetem megpróbálom vezetni de nehéz úgy fáj itt belül 
beletörlöm a nedves remegő tenyeremet a szoknyámba a testszövet 
már kiterítve áll amit a kislány-énem gyűrögetett már egy ideje a 
rakott ráncokat markolom anyám ruhái ontják magukból a valaho
va tartozás illat-érzését s a szoknyája ideköt de lassan betemetnek 
a hullá(mo)k a selyem(lep)kék és a fehér tiszta lepedők

én nem akartam gyertyákat én nem akartam feketeséget és nem 
akartam senkit se követni az ablak páráján át csak ma vagyok 
szomorú az Átkelni a Csillagfényen zenemű szól a könnyek ze
neműje én akkor csak a kezed szorítottam a szíved összeszorult 
kiskoromban hazudott egy lány hogy a tenyeremben van a szí
vem mindig hallgattam a fülemre tettem és nem kaptál levegőt 
felébresztettél pedig mindent kibírsz erős vagy csak hagyd nyitva 
szemed lássam élsz én nem akarom leírni azt hogy ezen az éjjelen 
is meghal valaki én nem akarok felkelni én nem tudok hirtelen 
senkit se segítségül hívni ilyen gyorsan ki is segíthetne helyettem 
nyögöd még cukros vizet se adtam pedig attól jobban leszel nem 
jutott eszembe én csak álltam és térdeltem melletted ahogy feküd
tél az ágyban közben imádkoztam és foszlottam ködként odakinn 
a mandulaszín ásások kinyílottak kiterjesztették mély alagútju- 
kat ahol mindig sötét van és a kicsik megszeppenve figyelik és 
felkiáltani sincs erejük az ámulattól és rémségtől egyszerre mi is 
nézzük ahogyan lyukak lesznek az embereken és az emlékeinken 
miközben nemtelen sárga lények röppennek ki nem várt helyekről
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megülnek ráncainkon szoknyámban fennakadnak és az ég és a 
levegő hártyája kifeszül de ki ragad fenn ó jaj a vízimadarak tolla 
fényes a zsírtól hátranyúlnak csőrükkel és vízhatlanná teszik tol
lazatuk a levelek szálai a földbe vezetnek összeszáradt a macska 
és a pók a varjút kitömték belőlünk is kezdett valami eltűnni én 
nem hagytam hogy kiröppenjen bármi is tartósan belőled a fejed 
telkemmel tartottam bordáimmal de nem elég erős a csontozat 
álltam az ágy mellett megszámlálhatatlanul sok percig melléd lo- 
póztam és figyeltem hogy szuszogsz-e néha olyan csendben alud
tál hogy oda kellett tennem a tenyerem az orrodhoz hogy érezzem 
a párát és ha egyedül maradtam a szobámban gyakran sikongá- 
sokat hallottam jajveszékeléseket de a folyosóra kinézve minden 
csöndes volt nem tudom mióta tart ez így nem merek szembe
nézni még dolgokkal pedig tudom egyszer számot kell adni ha 
sikongatások indultak is el bennem vészjósló lámpafénynél két 
vállra fektetik a kislányt -  aki voltam -  mindenki belelóg egy ki
csit a másikba hollótollal írok a földbe állítottam és megállt az idő 
fennakadt a hálós égben a kígyók felbukkantak a házban tudtuk 
el kell őket zavarni varázsige kell elűzni minden démonit a ház 
körüli részről a levelek pedig zizegtek tovább és minden maradt a 
helyén a vonók úsztak csak tovább mint egy dalban puhán és ott
honosan a gyöngyfogak a vízesésen lefelé zuhantak megmosom 
a kezem macskás megmosom a kezem nézd jó kislány vagyok 
dörzsölöm a szemem levelek hullnak kint és a termések a kar- 
molások a nedves tenyér a könny és az esőcseppek mind hoznak 
magukkal egy érzést egyedül vagyok csak hiszem hogy egyedül 
miközben kígyók szenderegnek lábunk alatt és mi szétroppantjuk 
sarkunkkal a fejüket a szekrények ruháinak összehajtogatása után 
tenyereinken molypillék szürke pora csillog sóhaj-párák indulnak 
el lassan az útjukra amelyekből odafenn kicsi pontok lesznek hisz 
kiszáll a nedvesség és minden ami még ebben a világban maradt 
az mozdulatlanná válik és apró darabokra törik
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ÉJSZÁRNY-VERDESÉS

Az asztalnál ülök egy üres szobában. Az asztal falapú, rajta 
fekszik a kinyomtatott, pár lapos prózaversed, amelyben nincs 
se pont, se vessző, szalad a kicsinyített másom a sorokban, csak 
néha áll meg az őzek előtt. Lehajtja fejét, hajön a nagy koronájú 
szarvas.

Barátnőm, a soraidban ismét otthonosan mozgok. Magamé
nak érzem az írásod, vagy azért, mert én homályosulok el benne, 
átlátszó leszek, akár a legtisztább hártya, vagy, mert tényleg eny- 
nyire hasonlítunk egymásra. Túl sok minden történt kívülem is 
és bennem is, amióta nem hallottuk egymást. Újvidéken a száraz 
falevelek roppanása még mindig a legszebb. A könyvek nehezek, 
és a megszokott séták kezdenek unalmassá válni. Köveket gyűj
tök, a polcra (a polcodra is, ha kéred), kis pirosakat és olyanokat, 
amelyeket a sóder tetején kaparok össze a gazdag házsor mellől. 
Látszik rajtuk, hogy a tengermélyről hozták őket. Ha nincs ten
ger, van onnan hozott illat.

Tágas tetőtéri ablakaink vannak a frissen meszelt padlásszo
bában. A tárgyak életlenül-élettelenül fekszenek. A por még nem 
ült meg az ágyak végében, a székek ülőkéjén. Üres és érintetlen 
a levegő. Hiányzik egy simítás. Kellenének még emberek, öre
gek és fiatalok is. A még érintetlen levegőt lassan átszelik majd 
a szellemek, átsuhannak a falakon és az embereken. Egyszer egy 
lány azt mesélte, ha érez a házban egy szellemet, akkor becsuk
ja  a szemét, és arra gondol, hogy odalép hozzá. Elmondja neki, 
hogy már nem él, túl van a halálon, ezért félnie sem kell tőle. 
Bátorítja őt, hogy szálljon messzebb a családtagjaitól, és men
jen a fény felé, olvadjon bele és ismerje fel a saját természetes
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állapotát. A fizikai világ nem kötheti ekkor már ide, és a lelke 
továbbröppenhet. Szabadon.

Mamámnál múlt vasárnap felemlegettünk egy megboldogult 
ősünket. A fehér mennyezetig szállt fel egy ködszerűség. Meg
nevezni nem merem azon a néven, amit életében viselt. Mint a 
szél örvénylése, bukfencezése, úgy cikázott a nappaliban. Rö
vid ideig láttam. Valami még a házhoz köthette, talán mamám 
fájdalma kötötte még meg, mint amikor a bokánkat a kövekhez 
erősítjük, nehezékekhez, mint a mesékben, amelyekkel aláme
rülünk, valahova nagyon mélyre, hogy kincsekkel térjünk a fel
színre, test nélkül már akár. Gyűjtöm a kavicsokat, ki tudja, mire 
lesznek jók.

Siiimííítlak.
Halk minden, de egy lélek jövetele még zajtalanabb, figyel

nem kell, fülelnem, el ne szalasszam érkezésének a pillanatát. 
Meg kell súgni a sötétségnek, hogy lépegessen kisebbeket, hogy 
ne sugdossa vissza a gondolataimat. Csönd lapuljon az ablakpár
kányon, a szekrény réseinél, a parketta alatt. Talán úgy észreve- 
hetem. S ha jön, meg kell neki is mondani a titkot, hogy ő egy 
átutazó, akire vár egy másik világ, egy fényesebb, ahol a tudata 
kitágulhat és felszabadulhat, de amíg itt van, érezni lehet a mo- 
toszkálást, hallani lehet a padló sóhaját.

Ősz derekán éget a nap, vedleni kellene. Ismét valami mássá. 
A túlcsordulás előtt ront ránk az üresség érzése. A legörvénylőbb 
űré. Múlt télen olyan fehér és hideg voltam belül, mint a táj. Nem 
voltam szomorú, mert tudtam, csak ki kell várni a pillanatot, fel 
kell készülni valami szebb, melegebb érkezés fogadására.

A szekrényben a régi ruháim ontják magukból az otthon sza
gát, a nővé válás szagát, a savanyú öl szagát. Te is anyád szok
nyáit hordod. Vajon ugyanazért-e, mint én?

A szomszéd kandúrjai is lustán menetelnek a kerítés gerin
cén. Ha hazafelé megyünk, Erna mindig megcirógatja őket. A 
macskákat talán behozhatnánk, hogy parázsszemükkel vigyázza
nak ránk éjjel. Ők úgyis érzékenyebbek, észreveszik a legapróbb 
változást is.
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Nap-szárnyán ébredt a reggel. A napkelte mindig tiszta lapot ad 
elénk, s mi a tegnap és a holnap bajaival szórjuk tele. Vétek érte. 
Még a világosság és a sötétség között járt az idő első felébredé
semkor, pontosan ott, ahol az éjjeli madarak már elhallgattak, de 
a reggeli pacsirtaszavúak még nem kezdtek bele az udvarlásuk
ba. A teljes csöndesség és meghatározhatatlan félhomály vett kö
rül. Odakinn eső esett, a felhőég apró szemei benéztek az ágyam 
fölötti félig nyitva hagyott ablakon. Pár csöppjével ébresztett a 
hajnal, így köszöntött a fényáradat, így szórta rám gátlástalan 
aranypermetét, harmatát, hideg nyálát. Asítoztam, nyújtóztam, 
az eső pedig lassan csöpögött tovább az arcomra, tekergő-ébredő 
testemre, amit a meleg pokróc nem fedett el. Rám szórta apám 
reggeli köhögését, köpését, előszobalámpa-felkapcsolásos ki-be 
járkálását, anyu sárga, hajnali, fél háromi vizeletét, szomorúsá
gát, életfájdalmát. Az eső elhozta mindezt, a kertünk fölötti kis 
égszeletből jöhettek ezek a viharfelhők, s a sebes szél idáig so
dorhatta őket. Mire hozzám elértek, szüleim már rég dolgoztak. 
Ők nem nyújtózkodnak úgy, mint én, kelletlenül és ágyban ma
radva. Hozzájuk képest lusta vagyok és hanyag. Az eső hullott, 
kopogott az üvegen, szégyent keltve bennem.

Reggel rám esett a búbánat, de tisztul már, mióta olvastalak, 
szépnek érzek mindent, és egyre jobban ezt akarom érezni. Száraz 
leveleket fűztem egymásba, hosszú fehér cérnákra. A mennyezet 
egyik végétől a másikig feszítettem ki őket. Ha előbb fekszem le, 
mint a többi lány, még nézem a légáramlat keltette mozgásokat, 
ahogy a könnyű kiszáradt leveleket játszva lebbentgeti. A minap 
tudtam meg, hogy Bori Imre három házzal odébb lakott tőlünk, 
azaz a lánykollégiumtól, ahol most lakom. Egy kis zsákutcában. 
Az egyik irodalomórára pedig éppen az ő tanulmányait kell ol
vasnom. Ezek a rejtett összefüggések jelentenek-e valamit? A 
Bori ház kapuja nekem hittanpadra hasonlít. A kisoroszi hittan
teremben voltak efféle zöld padok. Egyik este ott időztem egy 
fiúval, ott állt meg az autójával. Néztem a bejáratot, eszembe ju 
tott minden, ami az erény útján vezethet végig, a képzettársítások 
rám özönlöttek. Pontosan a kapura volt rálátásom. Búcsúztam
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tőle, siettettem a szavakat, lefaragtam volna a hosszú csöndeket. 
Nem akartam, hogy a fiú lássa a könnyeim -  habár az eső is el
eredt - ,  nem szerettem volna, ha meglátja a tekintetem. Gond 
voltam csak neki, ő egy mosolygós lányt szeretett volna maga 
mellé, aki elkíséri színházba és kávézókba. Tele vagyok nyűggel, 
a gyerekkor és felnőttség határának élén. Néha szembeszaladok a 
falakkal, néha nem értem, mit kell tennem, néha nem tudom, mi a 
szerepem. A problémáimról beszélek is, azt hiszem, rájöttem, pa- 
naszkodós vagyok. A külsőm se tetszett a fiúnak, a hajam, ahogy 
hordom. Nem is értem, miért volt akkor velem. Hogy ne legyen 
magányos? De így is az volt, és én is mellette. Azt hiszem, nem 
fogok többet találkozni vele. Megharapott. Aznap mindenki vad 
volt, a macskák is, hallottam a megváltozott nyávogásukat, amíg 
a szobámba siettem. Közben ázott szagú lettem, ázott macska- 
szagú. Úgy éreztem, hogy változtam, olyannyira, hogy amikor az 
esti fürdésnél a tükörbe néztem, valamit meg kellett változtatnom 
magamon, hogy a belső törést ellensúlyozzam. Még aznap este 
levágtam a hajam. Hosszú volt, talán általános iskolás koromban 
ért így le a hátam közepéig. Kértem egy ollót, és egyszerűen csak 
belevágtam. A hajam lófarokba volt kötve, csak egy nyisszantás 
volt az egész. Mici tud hajat vágni, így megkértem, a hullámos 
hajvégeim nyesse egyenletesre. Majd meglátod, egészen kicsi 
most a fejem, elütközik erős csípőmtől, lábamtól, de nem bántam 
meg, csak még nem tudom, mit is kezdhetnék ilyen rövid hajjal. 
Erna elkérte a levágott részt, gyűjti, egyszer majd kitöm az ösz- 
szegyűjtött hajszálakból egy párnát, ez a terve.

Az a fiú összegyűrt fel nem ismerhető, szerethetetlen valami
vé. Le kellett vágnom a hajam, hisz belül is csonkultam, az ar
com is összevagdaltam volna, mint egyes törzsekben élők, vagy 
őseink, de talán annyira mégsem fáj a szív, talán még nem is 
tudok úgy szeretni, ahogy egy szeretőtől illene. Talán ha a hajszál 
érzékenyebb lenne...

A sorok mögül feléd nevetek. Látod?
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A hétvégén Micinéi voltam látogatóban, Kúlán. A ház ott is 
lakatlan, a megboldogult nagymamájáé volt. Antik bútorok, fo
nott nád lámpaburák voltak a dolgozószobában, meleg kályha a 
konyhában. A házfalon gyerekkorban odafirkált ábrák, számok 
sorakoztak, mintha Mici már akkor tudta volna, hogy fizikus lesz 
egyszer. Főztünk, beszélgettünk, este azon nevettünk, hogy ki
nőtte az ágyat, a lába lelógott a szőnyegre. A szobában körös
körül könyvek voltak, a szekrényen, a fal tövében. A hetvenes 
években íródott weöres sanyik és juhász férik, nagyok, nehezek, 
tartani sem lehet őket az ágyban ülve, csak megfájdul a súlyuktól 
az ember valahol belül, középütt. Álom előtt csak fáj, és végül 
szipogásba fordul az olvasás, és ködös ólmos betűtengerré lesz 
az ember előtti látható és beláthatatlan tér.

Amíg Mici flirdött, találtam egy Ej szárny-királynőt. A sarok
ban volt, az ágy mellett. Megmunkált fa teste hosszú kezekkel volt 
ellátva, amelyekből zsinegek lógtak ki, bár nem marionettbábu 
volt. Emelgettem a szoknyáját, érintgettem az arcát, forgattam, 
nézegettem, holott törékeny testű, én megjátszani akartam vele. 
Beszéltem hozzá, ő pedig csodálkozva nézett tündér szemeivel. 
Az Éjkirálynő így még nem nézett talán sohasem, két arca volt, 
olyan Janus-féle, és fehér hegyes koboldorra. Üvegből volt az 
alsó fele, ahol tartani lehetett. Bő rongyruhája eltakarta, hogy jó  
alá tudj nyúlni, játék legyen, bábjáték. A szárnyak, az este szár
nyai rám másztak, csattogtak, ennek előtte sosem volt még ilyen 
az éj szárny, nyugodt volt és békésen betakart, hogy az álom előbb 
jöjjön, de most dühösen felborította a babát, a törött üvegű babát, 
aki kitakarva feküdt a padlón. Megálltam egy pillanatra, mint 
aki rosszat tett. Olyan gyorsan történt minden. Fogtam, gyorsan 
visszatettem a vázaszerűségbe, ami megtartotta, és a selyemru
háját szépen eligazítottam. Elfedtem a repedéseit, amelyekről te 
is írsz az impressziódban, a balett-táncosnőről, akinek pattanásig 
feszülnek az inai, és kíváncsi vagy, mennyi idő alatt szívja tele 
magát vérrel a tüli, vérrel, ami a tánc hevében, a bugyborékoló 
erecskéből szökik ki. Lefekvéskor csak forgolódtam, bevallottam 
Micinek, hogy ügyetlen voltam. Nevetni kezdett, és megnyug
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tatott, hogy az üvegtest repedése az ő műve, nem én csináltam. 
Nála is mindig eldől a baba.

Az álom pedig érkezett, az újból békéssé, szelíddé vált szár
nyak betakartak, akár otthon anyu mellett. A sötétség a hálószo
bánk árnyát idézte. Anyu egyenletes szuszogása odalapult mel
lém, ahogy nálad is a nővéredé, igen, ő is törékeny, vigyázz rá. 
Vörösben úszó könnycsepp festette meg reggelre a kinti levele
ket. Egy éjszaka alatt megőszült a táj. A fagyosabb levegő letépte 
a leveleket, szanaszét szórta, és úgy rendezte el, mint hajszálakat 
ébredéskor a fehér párnán.

Halnék én -  gondolkodtam éppen eleget ezen. Az óriási házban 
a tömör ablakok üvegei belül voltak megrepedve. Hajszálrepedé
sek keletkeznek az agy sűrű érrengetegében is, ahol elzáródást 
okoznak, ér-szétpattanást, repedést a szívig, felhasítva az artériá
kat. A lépcsőfeljáró kihaltan fogadott, Mici nagymamája már a 
fény felé tartott, néha ugyan visszanézett még, benézett Odaátról; 
megcsillant valami a nyirkosságban, a repedezett padlón, a víz- 
csöppben, a kályha odaadó melegségében, a lubickolásban, a régi 
székek támlájában, a vaskos oldalpárnákban, amikor viszonozta 
az érintésem egy melegség.

Az utcák terítve voltak juharfalevéllel, a temető felé gyalogol
va lábunkkal söpörtük magunk előtt a ropogós avartakarót. Ha
lottak napja volt, hétvége. Az öregasszonyok kivitték fehér vöd
reikben a kertjükben szedett virágokat. Nem éreztem illatukat. 
Voltunk a nagymamája sírjánál. Jakabfalvy volt a leánykori neve, 
de túl bonyolultnak érezhette a sírkövet megalkotó, így rosszul 
választotta el, és a végére is pontos i került. Micinek ez rosszul 
esett, mondta is: -  Könyörgöm, ipszilonnal! A krizantémot le
tettük a márványra. Álltunk egy ideig, a falombokban maszkos 
alakokat láttam, vidám fejeket, főleg szájakat, amelyek hahotáz- 
tak. Elmosolyodtam, úgy éreztem, a gyász már nem gyász többé, 
mást üzentek a barnuló lombkoronák. Nem tudom, Mici mire 
gondolhatott közben, de éreztem, az ima után ő is beszélget a
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nagymamájával. Visszafelé friss kenyérrel és annak kelt szagával 
indultunk újra keresztül a juharesőn.

Mondja Ladik: halnék én. Halnék én. Király bácsi dalait hall
gatom, abban Katalin szaval és énekel.

A verseibe olvastam bele pár hete, a vadgesztenyesor utcában, 
a zsákutcában, amelyhez közel lakhatott Danilo Kis is. El akarok 
bújni a könyveimben, több könyv kellene, hogy telerakjam a szo
bát, egészen magasra építsem a könyvhegyeket, hogy labirintus 
legyen, hogy magam is elvesszek. Nagy szavak ezek, mesterkél
tek, tudom. Még nem találom a magam hangját, mások sorai él
tetnek. Az élet még csak a könyvekben fogható meg, alig éltem 
még, de sokszor összetörtek már. Nem akartam sose túl hamar 
felnőni, most se sietek, inkább hátrálnék, de a felnőttek azt hiszik, 
hogy kicsi vagyok még, vagy értetlen-éretlen, holott egy gyerek
ben a teljesség még talán tisztább lényegében van meg. Ezt miért 
felejti el mindenki? A tapasztalat hiánya nem lehet ok arra, hogy 
lenézzenek. Egy ideje csalódok a szépirodalmi szövegekben, nem 
látom visszatükröződni bennük a mennyet. Mind töméntelenebb 
fájdalommal találkozom. Csalódok önmagamban is.

A könyv sose lehet a barátnőm, ha néhány tanár mégis ezt 
mondja. Nem tudom, te hogyan éled meg mindezeket a határ
vonalakat, korcsosulásnak, tisztulásnak-e, vagy feloldódásnak, 
ahogy a balett-táncosnő lassan kifelé pörög a mesédből, tudva 
azt, később lehet, nem fogsz már emlékezni rá, a szarvasok pedig 
majd isznak a felejtést hozó forrásból, és a krétaszínű sziklákon 
állva roppant patáikkal dobolnak, előbb-utóbb rátérnek majd az 
ösvényre, amit az őseik tapostak ki. A szarvasok és őzek elfe
lejtik lassacskán azt is, hogy lázadozókká nőtték ki magukat, és 
úgy tudták, hogy minden az övék lehet, mindent megtehetnek, 
amihez csak kedvük tartja. Miért ne lehetne így? Miért kopik el 
minden olyan gyorsan? Hogy rendeződhetünk át rövid idő alatt, 
belül, egy másik személlyé?

Reggel éreztem tagjaimban a nyomást, hogy ugranék a fe
szülésből, de maradtam még, visszaaludtam, hogy lássam végre
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az átjárót: réztányérok csapódtak össze, jött egy nagy koporsó, 
a kivirágzott sírok mentén haladt végig a halottvivő menet, és a 
férfiak válláról felemelkedett a nehéz fa és belőle a test. A lélek a 
tömör fabörtönökből felfelé emelkedett, az erős, idős férfiak pe
dig csak nézték, magasra emeltem én is a tekintetem. Törtfehéren 
repült, madárként, a naptól már nem láttuk végül, a déli naptól, 
de közben elért egy kis házhoz, a házban mi voltunk Micivel.

Egyik reggelen az alvó testemre esett pár csepp eső. Az ablakon 
belül még éjjel volt, odakinn hajnalodon így köszöntött a hajnal, 
így szórta rám gátlástalan, otthonról hozott aranypermetét.
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VÉRVÖRÖS 
FALAKBA ZÁRVA





TEREMTŐERŐ

A földön -  emberek között -  ragadt lelket a sötétség magába 
bújtatta. Sűrű lomb volt ez a fekete homály, ha futott az ember, 
ha menekült, szemébe csapódott pár láthatatlan, éj szőtte gally. 
A levegő sűrűjében árnyként, óvatlanul, zavaró pókhálóként bújt 
meg. A szellem bolyongott, az erdő nem lehetett időtlen időkig 
az otthona. A tisztásból kiérve pár házacska ablakát látta meg, 
amelyekben még világított egy-egy pislákoló mécses. A tető fö
lött tiszta volt az ég, a hold előtt egy elnyújtott felhő feküdt, pipa
füstként szétszóródva. Az este abban a szakaszában járt, amikor 
az emberek már álmukat nézték a csukott szemhéj mögött, és 
amikor már a másik síkok lakói előbújtak az éjszaka mocskos 
függönye mögül, szemérmetlenül haladva előre az emberszem 
nemigen láthatta, palástoló rengetegben.

-  Valamilyen testet kellene már találnom -  morfondírozott 
magában az itt ragadt szellem. Suhantában semmi se tűnt szá
mára akadálynak, ami megtorpanásra késztette volna, se a hegy
gerincek árnyékos része, se a lombkoronák, se az állatok, se a 
tetemek, de még a házak falai sem. Hallgattak a sötét körmei a 
lábujjain, álnokul lopózott a bársonyfekete térben, az űrnek tet
sző hatalmas erdőt maga mögött hagyva. Kilépett ismét eddigi 
határterületén túlra. Az emberekhez közelítve csordultig megtelt 
a többi hazátlan lélek sóhajával (a test vágyai kínozták őket, a 
vágyak, amelyekhez már nem tudtak hozzáférni), amelyek csak 
özönlöttek, és a sikolyok fennakadtak a szellemfíilében, amitől 
szűkölni kezdett, mint egy veszett állat.

-  Kellene egy emberi burok... -  suttogta maga elé. Hullám
zásában módosult körülötte a tér, idősíkokat cserélgetve, mint
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álarcokat. Sötétes színtónusokat vett fel a levegő, amely fenye
gető hangulatot kölcsönzött az elhagyatott erdő körüli területnek. 
Madarak elhaló hangja szállt fel, de csak a hangjuk. Az éjjeli 
állatok életfenntartó vadászatukhoz készülődtek, megrezdültek a 
súlyos szárnyak, megremegtek a fenyőfa ágai, megrettentek az 
apró szőrös állatok.

A legközelebbi ház ablaka mögött egy kisfiú kuporgott a pap
lan alatt. A denevérekre gondolt, hogy a sejtelmes hangok biz
tos tőlük származhatnak. Maga előtt látta a tűhegyű fogsort, és 
még mélyebbre fúrta magát a meleg és dohos szagú paplanában. 
Véresen mozgó fogak szúrták fel képzelgését, nyirkossá tették 
homlokát, ökölbe szorított kis tenyerét. Mondta az apjának, 
hogy ne fújja el olyan hamar a gyertyát, ne oltsa még el, hisz ő 
még nézné a táncoló lángot, a mennyezeten kirajzolódó mesé
ket. Rémeseket is, az se gond, csak lássa a fényt adó lángokat, 
amíg el nem alszik.

Belül, a biztonságosnak hitt szobában is a fekete bársonyszár- 
nyúaktól félt a legjobban. Ezen a napon is, az iskolából hazafelé 
tartva, egy denevért látott szállni. Elképzelte gyors fogmozgását, 
kis karmos kezei támadását, múmiaszerű lefelé lógását. Talán ha 
nem lett volna ilyen friss benne az élmény, most nem vacogott 
volna ennyire.

A szellem odaért. A szellem, akinek már nem a földi embe
rek között kellett volna lennie, hanem már át kellett volna ju t
nia a köztes térbe, ahol megtisztulhatna. Szélsebesen hatolt be 
a házba, a rétegeken átjutva, látta a ház minden összetevőjét, a 
vályogfal szerves részeit, a nádszálakat, a repedéseket a tömör
ségek mentén, a megbámult sápadt nyálkahártyaszínt. Hallotta a 
mocorgásokat, a kis egérszív-lüktetéseket. A félálomban fekvő 
kisfiú mintha megérezte volna, hogy nincs egyedül a szobában -  
bár más emberfiát nem látott - ,  ismét pattanásig feszültek izmai. 
Az ébenfekete szárnyak bárhonnan előjöhetnek, ezt ő is tudta. 
Szorosra zárta szemét, és próbált ismét elszunnyadni. Próbálta 
szíve rohamát is csillapítani. A gondolatait figyelte, jól tudta, az 
angyalok is hallják őt, ezért más lények előtt is nyitott könyv le-
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hét a tudata. Nem szabad félni, nem szabad rémképeket előcsalo
gatni, nem szabad a halálra gondolni -  ismételgette magában, és 
ahogy azt tanították, imádkozni kezdett. Ilyenkor a gyertyalángra 
gondolt, a lobbanásra, a láng billegésére, arra, hogy biztonságos 
meleget ad, és a szobát biztató puhasággal tölti be.

A szellem nézte őt, és valóban érezte minden egyes gondola
tát. Meglepően jólesett neki az, hogy megérezték őt, hogy táplál
kozhat egy kiadósat a gyermeki ösztönfélelemből, de az, hogy a 
kisfiú megszakításokkal mindig megnyugodott, és félelme erre 
az időre leapadt, egyre jobban kezdte bosszantani. Nem volt már 
miért halogatnia a pillanatot. Szellemi testét egy gömbbé for
málta. Efféle formába zárta magát, várt, hogy kiterjeszkedjen, 
a csápjai körbefogják az ágyat, teljesen behálózzák a fiút, mint 
ahogy a gyorsan növő indák.

Lebegett a gyerek ágya fölött, aki már egyre mélyebbre zu
hant az álomban. A sötétes szellem pedig nézte, mint önmagát, 
mint egykori önmagát, de már nem tudott belesajdulni. A gye
rekkora képeit mind megsárgították az évek, idegen emberek el
égett cigarettákat oltottak el rajtuk, hányódtak a már senkihez se 
tartozó ruhák, szétfoszlottak a gyerekkor játékai, éltető színei. 
Lassan kondult az óra... egyet... kettőt... egyre áthatóbban érez
te a fiú mélységét. Eljött a megfelelő pillanat. Még tökéletesebb 
gömbbé formálva a testét, besurrant a gyermekbe. Fuvallatként 
lépett belé, és kitöltötte az elméjét. Emberi szavakkal szólt hoz
zá, egyre hangosabban.

-N e m  fogsz félni többet már a denevérektől. Te leszel a leg
erősebb kisfiú a környéken. Te leszel az, akire idővel senki se fog 
ráismerni. Szerencsés vagy, mert téged választottalak.

A kisfiú felébredt közben, először azt hitte, csak álmodik, de 
amikor kinyitotta szemét és magához térve még mindig hallotta 
a beszédet, megrémült, de nem tudott kiáltani, sem kiugrani az 
ágyból, csak kővé dermedve ült, és nézett a sötétségbe. A leve
gő örvényleni kezdett körülötte, alig érezhetően ugyan, de ahhoz 
elegendően, hogy kis híján magával rántsa a gyerek tudatát egy 
pillanatra. A lapockájánál nyomást érzett, megérintette, de nem
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volt ott semmi kézzel fogható. Lehűlt levegő vette körül, hideg
ségnek érezte a démoni szellem jelenlétét.

Imádkozni kezdett, hangosabban és hangosabban, ahogy tet
te azt minden este. Nagymamájával összekulcsolták kezüket, és 
kérték az angyalok segítségét. Szorosra zárta szemét, belső han
gon kezdte szólongatni a nagy, fehér szárnyú lényeket, miközben 
legszívesebben kiáltozott volna, de ha az apja be is jött volna a 
szobájába, nem hitt volna neki. Az ima volt az egyedüli, ami
hez fordulhatott, remélte, az angyalok rögtön megjelennek, hogy 
kirántsák őt a veszélyből. Úgy hitte, az égi lények fenségesek, 
és ragyogó kezeikkel ilyenkor felé nyúlnak, vagy szárnyaik óvó 
oltalma alá helyezik őt. Sohase hívta még ilyen összpontosítás
sal és teljes szívvel őket, ezért hitének ereje miatt is érezhette 
meg jöttüket. Apró, fényes pontok villantak fel kisvártatva a szo
ba egyik sarkában, és a villódzás látványa mellett volt egyfajta 
megkönnyebbülés és bizonyosság is a levegőben. Remegett és 
ámult egyben, amíg a szobát teljesen be nem töltötte a világos
ság, teljesen átjárva őt. Finom mozgás indult meg a bőre alatt, 
egészen a feje búbjáig felkúszva és vissza egészen a lábujjáig. 
Védelem alatt állt már a fiúcska. A félelmek lerakódásai, a hozzá 
nem tartozó energiatest is, mint egy sűrű sötét folt, úgy kezdett 
elpárologni az égi lények hatására, és mindez a tisztátalanság las
san fénnyé vált a fiúban és körülötte is. Az angyalok körbevették, 
kardjaikkal lemetszették a fiúról a hozzá nem tartozó szellemet. 
Cserebogárszínű lett a levegő a szobában, a démoni denevérka
bát szétfoszlott.

A fiú az ágyában mindeközben nem tudta, mi zajlik ponto
san körülötte, csak azt vette észre, hogy egy ideje már nem lát 
fényességet és nem hall hangokat. Visszafeküdt, magára húzta a 
takarót, s a fűiére tette kezét, hogy ha esetleg visszatérne a lény, 
ne hallja többé, amit mond. Nem tudhatta, hogy a szellem már 
nem térhet vissza, hisz ahova ment, ott már az örök élet világos
sága árad szét (benne), ágazódva, sérthetetlenül.
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VÖRÖS FÉNY

A fekete kabátos férfi az üvegház felé tart. Keskeny, kanyar
gós, kopott út vezet oda. Az eső egy hete esik, kisebb megsza
kításokkal. Most szitál, lenge szél viszi a parányi cseppeket egy 
irányba, mintha azok is csak a férfi lépteit figyelnék.

Az ajtó egy fakeretes, díszes ódon alkotmány. A küszöbre ár
nyék vetül. A zárat kitölti a virágszirom-fejű sárgás kulcs.

Kívül: elhagyatott vidék.
Elválasztófal: piszkos, porlepte ablakösszetételek, pókhálós 

áttetszőség.
Belül: a párás, langyos levegő nagyra növesztette a növénye

ket. Félhomály és nehéz dohszag terjeng. Egy-egy fa gyökere kí
gyótest nagyságúra duzzadt, néhol kivillanva a földből. Ha csak 
egy pillanatra néznénk oda, azt hihetnénk, hogy egy meztelen női 
láb vagy térd villan ki a fekete szoknya alól. Virágindák lógnak, 
megannyi levél -  óriás tenyér -  takarja el a boltozatot.

Koppanás hallatszik. Egy kéz ujjaira hasonlító, vajszínű csil- 
logású tárgy villan a sötétségben. Márványkő, krétapor, mészkő
tapintásúnak tűnő hiány, a kert azon végében, ahol a növények 
hervadófélben vannak.

A férfi -  hátrálás helyett -  közelebb lép a zaj forrásához. A 
fonnyadt levélfüggönyöket érinti, végigsimítja őket a tenyerével. 
Tétovázik. Odakinn már feketéllik a levegő, az ablakokon eső
cseppek gördülnek végig, mint agyban a gondolatok, úgy indul
nak el a vérárammal gyorsulva, lüktetve.

Ismét motozást hall.
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A szemnedvtől csillog a táguló pupilla. Az előtte elterülő vi
rág -  mint két tenyér az ég felé tárva -  még jobban összecsukó
dik. Szemrebbenésnyi idő: alvó oroszlán fogsora rejtőzik mögöt
te, tüzsárkány macskavágású hályogos szeme, amint felpattan, és 
a száj már tátódik a lángcsóvák kilövellésére.

A télikert kör elrendeződésében egyedül ez a szőrös, magas 
szárú növény terpeszkedik. Húsos virágú, érzéki, a pipacs be
csukódó szirmaira hasonlító, amikor azt még a friss burok védi. 
Belül sérülékeny és selymes.

A figyelő szemek előbb észrevették az őt figyelőt (a betűk 
elfogytak a fejben, elvágta őket egy súlyos olló, visszaszívta az 
űr egy pillanatra az időt, hogy kifújva maradandóan adja visz- 
sza a tükröt és a tükrözőt egyszerre). Ki tudja, mióta áll ott les
ben. Nyálcsorgatón. Idegmérget kibocsátva, ami párolog, áthatol 
mindenen, nyálkahártyába eszi magát, és tévképzeteket vetít ki. 
Elhiheti velünk, hogy a történet tovább folytatódhat, miközben 
a testszövet már megemésztődött egy virág állkapcsában, alvadt 
vér ölében, mámor-kábulat gyomrában.

A párán túl még látni, hogyan lépdel az ember, fekete kabátja 
zsebébe hogyan mélyíti el a kulcsot, még látni, hogy a sáros föld
ben miként marad meg a lábnyom, amit a lemenő nap fénye fest 
meg, megülve a fákon, bevilágítva a mocskos üvegen.

Az enyészet marta tetemet egy dagadt, meztelen női test, a vi
rág szorongatja. Csontvázat bújtat a zöld buja növényzet, amiből 
kivillan a csontkéz, egy újabbat koppanva, megadóan.
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FELMENTEM

felmentem a padlásra / a rejtekhelyemre / rejtő színbe burko
lózva / bújva még fél óráig és pár másodpercig / a lángvörös po
lipkarmoktól / ott fenn, ujjnyi por a semmin / földrészeket látok, 
ha lenézek / a negyedikről, azaz három és feledikről / ezek most 
vérző betűk / hát a szöveg is viselkedjen ehhez illően / bámulok 
ki / de innen az emberek kis vérző pontok / piros sapkájukban 
sáljuk akár a nyelvük / lóg / a nyakuk körül / hurok szorul / a 
repülők fehér csíkú, szétcsúszott / aránytalan-kettős vonalakat 
húztak a villanydrótok fölött / engedjetek ki! -  hangos ütemet ver 
bennem valaki / leveri veséimet / dübörögve görbül az örökíróm / 
a csiganyál is nyomot hagy a papiroson / bőrön ha végigcsúsznak 
testeken / döng a ház is éjjel / körbefutom / ha napfelkeltekor 
kimegyek az udvarra / felmegyek az égbe / ágyban fekve kép
zeletben végigjárom az utat / a kórház épületéig / felmegyek a 
padlásra / kislányosan a sarkamra lépdelek / felverem az alvó 
betegeket

Egyre kiterjedtebb húscafatokat vagdal le belőlem a polip. 
Először láthatatlan csápjai kötnek valahová, belém engedve ta
padókorongjainak fogazott részeit: mindig is így képzeltem a 
történteket azon a sötét viharos hajós képen is, ahol a víziszörny 
kifordít a hajóból egy teljes legénységet. Megragadja a matrózok 
pőre malacrózsaszínű, kékesen áttetsző bőrét, s a korongjai köze
péből egy reszelőkét enged ki, és minden csupa vérízü, a vízben 
különben is gyorsan terjed a vér, akár az áram, akár a kád vízben 
ülő havivérzéses nő nedvei, ahogy elegyedve teljesen átszínezik 
a fürdővizet.
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a telefon fenyegetően csörög

véres ágyékú nők combig véresen / elfordítják szemérmesen 
fejüket / vagy csak behunyják szemüket / varkocsos hajuk polip
sóhaj / éles kis színes csillogó körmeik / húsig-csontig hatolnak / 
állnak a rendelők előtt / mennyi szeméremajak csüng / lebigy- 
gyesztett száj / elmúlik így egy évszázad / előbújnak fejek néha 
levágják őket / a hozzáértők fémszürkével bevont műszerekkel / 
hatolnak belénk / én is vérzek / csak én a szívemnél / szivárog 
ki belőlem a bíbor nyálka / lefolyik ágyékomig / meztelen bő
römön végigsercegve / nekik nem kell meglátniuk ott / átlátnak 
ruhámon / kéjsóvár pillantások / nők titoktalansága / szétterülő 
combtövek / pirosán és nedvesen remegnek

még tizenhét percig megbújhatok a padláson / utána kezdődik 
a reggeli vizit

Ennyire közelről még sohase láttam a villanykarókat: szikrá- 
zás-villámlás zajlik a szemem előtt. Szünetjelek között leülök a 
porba, porszín kabátomban, amit belep az ujjnyi por. Lenézek: 
egyforma mind a két cipőm, ezt nem szoktam meg, a réginél va
lamelyik mindig átvérzett, furcsa kis seb keletkezett rajta. Meg
jelentek a kis átvérzések a viola-barna cipőbőrön. Színük olyan 
volt, akár a fiókoké, a zsíros, kacatokkal megtömött, rég nem 
használt kredenc fiókjaié, amelyek nehezen nyílnak. Láthatatlan 
erők tartják már csak össze a szerkezeteket, a szöveteimet, a kór
ház falait. A csigalassúság és a tétovázás nyomot hagy rajtam, ál
momban csörgött a nyálam, éles vonalrajzolat csillámlott a sima 
lepedőn, arany-jel rajzolódott ki. Szkarabeuszi. A nap még nem 
teljesedett ki, rá várok, csakis rá várok, az arany(lásá)ra (hisz 
az minden fémnek a legtökéletesebbike -  a napkorong csíkban 
jelenik meg a fellegekben).

az osztályon fekvő legidősebb néni reggel mesélte / a műtő
asztalon kitört egy foga / fényt látott / először vakító fehéret /
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aranyfényben -  aranyfémben / majd éjjel ibolyakéket / (az a fer
tőtlenítőlámpából lehetett) / ő azt hitte angyalok látogatták meg 
vagy magasabb tudatú lények / előző nap műtötték / éles szer
számokkal tolattak mélyebb koponyájába / szétvágva rétegződött 
a feje / káposztafejként / a szürke földönkívülinek hitt lényt is 
műtötték / a szomszéd kislány mondta / látta a tévében / megnyí
lik a felhőfűggöny és lejön egy csészealj / mit tányérnak is néz
hetnénk / hámozzák fejünket a gondolatokig csupaszítják / csak 
a torzsa marad / keserű arcunk -  savanyú káposzta / elaltatták az 
orvosság-mérgekkel / a néni zöldült a szerektől / amiket belé- 
fecskendeztek / szűk tűkön és átlátszó csöveken át / kiteljesedett 
a zöld erő Vénusza

Reggel fagyott. Deresek lettek szempilla-ágaim. A fehér fák 
komorak voltak a harmadik és feledikről nézve. A tócsák jég
be változtak, beletettem a lábam -  itt is jártam - ,  és megnyal
tam volna a felszínüket. A telefon hosszan csörgött. A nővérek 
megjegyezték, kócos vagyok. Ébredés után nem szedem rendbe 
magam, olyan vagyok mindig, mintha aludnék. Lázadozásaim 
fogyatkoznak.

Nem vagyok biztonságban, a polip utánam osont, láttam.

Az idő letelt. Lassan már elindulhatok a nőgyógyászati osz
tályra, ahol a fekete hátitáskámból előveszem a fehér nővérruhát. 
Egy kötött pulóvert még a kabátka alatt hagyok. Mindig vacogok. 
Egy könyvet teszek a zsebembe, megkockáztatva, hogy megint 
rám szólnak. Múlt héten az egyik nővér elárulta a főnővérnek, 
hogy az ebédszünetben olvasok, azóta szigorúbban néznek rám. 
Fertőzésveszély van az osztályon. Fuldokolva köhögni kezdek. 
Az ecet marja a nyálkahártyáimat. A piros telefont is megtöröl
ték vele (amit nekem kell a legtöbbször felvennem, pedig félek 
felvenni, olyan dolgokról kell számot adnom, amikről nem tudok 
mindig), s ha beszélek a kagylóba (jó lenne a tengeren), messzire 
eltartom fülemtől.
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A polipkarok nyesnek. Megtalált, pedig elbújtam, de még a 
padlásrészben is rám akadt, a betegszobák felé gyalogolva is. Az 
ég kettészelődik, a repülőtányér közeledik, fénysebességgel. El
takarom szemem, elmegy a kép, elvakít, elmegy a gép. Szédülök, 
a lények is megláthattak, olyanok lehetnek, mint a magzatok az 
egyik polcon, üvegekbe zárva, tartósítószerekben lebegve, növe
kedési sorrendbe sorakozva. Olyanok, akár a tárgyak, és néhol 
átlátszóak, néhol hússzínűek. Összefolynak szemem előtt. Vá
rom, mikor fordítja felém elmosódott tekintetét valamelyik, sut
togna halszájával, alig-szájával, agyamba hatolva.

azt hiszem levágott a lábamból egy darabot / pirosban úszik 
a szoba

a nők fehér lepedőkkel állnak / csak lábfej és kézfej / sorakoz
nak akár egy művészi fényképen / állnak fehér-feketében

a néninek az utolsó foga is kitört a műtőasztalon / a további 
átkötözéseken még több / később a műfogsoráért könyörgött / -  
mert neki még olyanja is van / végtelen szájüregének folytatása / 
hova fut? / elmesélte ha fájt összeszorította a fogsorát / ha elvi
selhetetlenül kínozták! / ha az érzéstelenítő már rég kipárolgott 
testéből / összeszorította állkapcsát / üvölteni nem mert / vagy 
már nem tudott / átjárta a hideg

A telefon már nem annyira hal(l) és (éppen megrezzentem a 
berregésre, trrrrrrrrrrr, akár az acél tekervényes rugós vekkerünk 
csörgése reggelenként, amikor kelni kell) ecetszagú. Körbe-kör- 
be törölgetik a falakat is, egy alacsonyabb rendű lény -  nem én 
hívom így -  fentről léig átmossa a csempéket. Eltakarítják a be
tegségek lenyomatait. Valaki csoszog a helyére, nehézkesen jár, 
biztos valahol csak cérnák tartják össze, vagy a sebe húzódik 
össze. Látszatra rend van. Rend: másban biztos. Az épületben, 
igen, ott is bizonyosan rendnek kell lennie. Az orvosokban rend 
van? Kilyukad a gyomrom, már rég nem eszem rendesen. Fogd 
be a füled, ha panaszkodom. Gyermekhangot hallottam a tele
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fondrótokon át. Biztos játszott a lakásuk szőnyegén a műanyag 
játékaival, amikor az anyja telefonált, és időpontot kért vizsgá
latra. A pici gyerek gügyögött és nevetgélt, nyomkodhatta a ked
venc játékát, én csak az ujjaimmal babrálhattam, a kicsi harap- 
dálta őket, és ettől nyálasak lettek. Minden csupa nyál, nyúlik. A 
pult fehér előttem, itt van előttem (néha nem tudom, hol vagyok, 
mintha álmodnék, kellenek a kapaszkodók), rajta egy fenyőfa, ez 
is műanyag, de legalább valami jelzi az ünnepet. Karácsony lesz 
holnap, de én nem vagyok boldog. Holnapra fel kell díszítenem 
belülről magamat. Rend lesz bennem, ígérem. Fogd be a füled, 
ha panaszkodom.

Elfertőződhettem. A lelkem pirosán izzott, és a szörny egyre 
csak közelített. Újra. Néha belém mart, aztán tovaúszott a kórház 
épületén belül, majd várt rám egy újabb sarkon.

villanykörte előtt égetően kering egy pille / odasülnek nedvei / 
(testnedveinkben ázok) / égetve / szárnyai pora rám hull / arcom 
és a kezem felfelé tartom / ugyanúgy mint amikor szétnyílt az 
ég / kezek a szemre / felmegyek / láthatatlan létrámon / -  nekem 
még olyanom is van - /  az izzószál elreped / látom megfeketedni / 
a pille hamvait szétszórom a padlón / az ecetszagú padlón / talán 
észreveszi valaki / vagy azt hiszi / hogy az csak cigarettapernye 
amire rálépett / oda kell mennem / ahol lepedőemberek lézenge
nek / átvéreznek / egy ponton a lepedő egy pontján / hasonlóképp 
ha lenézek a piros sapkásokra / azok is félig a halálban állnak 
már / nem tudom hogy kik is ők / de mindig észrevesznek és visz- 
szanéznek rám / a kórház ablakában ahogy állok / a fehér havas 
és hideg tájat végigjárja minduntalan a vörös szín / a polipkarok 
lemetszik húsom / mindig élesebb a fájdalom / pörögnek felém a 
szögecses fedelű konzervdobozfedők / felhasítják gyereklelkem / 
rejtegetett szelencém / olyankor fáj a legjobban / ha mások kínja 
is belém mar / felpöcköli a felismerés a szemhéjam / rákénysze- 
rít / hogy nézzem a rémségeket / lássam napról napra a halált / 
könnyű a könny / könnyedén letörlöm / reggelenként leülök a



porba / piszkos lesz a kezem / meg kell mosni -  kényszerképzet / 
mindent fertőtleníteni kell / mindig-mindig / tekereg a kígyóteste 
a takarítónőnek / miközben körbetörii a falakat / körbefutottam 
éjjel a házat / embereket látok elcammogni az ablakon túl / med
vebunda kabátjukban

(Valamit eltávolítottak a nőkből, vagy gyereket várnak ép
pen. Itt senki se olyan, mint én, nőiségében. Testileg vagyok csak 
épebb, nézem őket a tiszta ágyaikban, dagadtak a műtéti sebek
től, vagy az élet duzzad hasukban.

A szürke vászon nagykabátom egy asszonyé volt, elveszek 
benne, de melegen tart legalább, ha útnak indulok reggel, és ha 
délután hazafelé tartok; körbeölel. Hiányokat tapogatok magam
ban éjjelenként, rázkódom. Hajnalonként a polip előjön rejteké- 
ből, és rettegek, hogy vadászik rám. Napközben el-elbújik, de a 
szeme, a gyilkos pillantása már belém ivódott.)

a vörös telefon fenyegetően csörög / a pult fehér és csúszik 
rajta a kezem / izzad a tenyerem

Fel kell venni a telefont, már vagy nyolcszor berregett, nem 
tudok kibújni a felelősség alól. Jó lenne elfutni. Szétnézek, de 
sehol egy nővér, nézem a folyosó végét, kihalt lett az osztály.

A legsötétebb napon szóltak, hogy el kell vinnem kivizsgálás
ra egy kimetszett daganatot. Egy rosszindulatú csomót távolítot
tak el egy nőből. Tartósítószerbe kell áztatnom.

testbelső bensőséges bensőségek / sorakoznak a fejemben / 
fel kell vágni / nekem is ki kell vágni a beteg részeimet / ne üss 
kérlek ne üss / előtte leborotválták a szőrzetét / beléhatoltak vil
logó szikéikkel / hentesek ezek / átláttak rajta / á / átütött ürege / 
testbarlangja / amelyben már sohase foganhat többé élet / ne
hezek a súlyok / ahogy ölek kipucolásakor is / a gyermekfélére 
kötik a nehéz vasakat / (vas -  az erőt, akaratot képviseli, a je l
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képe akár a férfié kör s felfelé nyúló lándzsa) / rabok / mázsás 
vastömbök lábuknál / láncba verve / vízbe taszítják őket / lassul 
minden odalenn

viszem a véres húsdarabot / és ha a sáros földre esik? / zúzma
rát érintek / még azok is tüskések szúrnak / ne bánts / jaj érzem 
hogy meg fognak ütni / nem vagyok jó nem vagyok ide való / 
ha elejtem! a tövisek felnyársalják az élettelen húst / mi van ha 
elejtem / kimerült vagyok / pár emeletet utazom lefelé / majd át
gyalogolok a szemközti régebbi kórház épületébe / gubbasztó itt 
mindenki arca / nem félek tőlük / már nem félek annyira tőlük / 
romlott szerveik s leikeik / se adnak világvég előtti megnyug
vást / könnyű a könny -  elhiszem / odafönn csörög a telefon / 
de én már nem vagyok ott / vigyázva lépdelek felfelé a lépcsőn / 
az örökíróm dübörög / gyorsul / kiélezett kiélesített képkockák / 
nem ejtem el nem én / sietnem kell / hívnak / már közeledek / 
lábam nem a kijelölt helyén / odakinn szétnyílik az ég / nyilado
zik / nincs időm nézni / nincs időm másra / a félelem kimerít / 
beborítja a testem / a szoruló hurok megfojtja a vörös sapkást / 
kicsúszik a kezemből / a testből eltávolított daganat / véres ma
radványok már csak a fehér asztalon / odaértem / a kezem mást 
tett / mint amit az agyam parancsolt neki / kicsúszott kezemből 
az edényke / csúszott csúszik / az idők összeérnek / végigsiklik 
az asztalon a testszövet / mégsem félek már semmitől / minden 
véres / csorog ki fehér nadrágszáramból / a piros lé / a vér a víz
ben gyorsan terjed / akár az áram / inger fog el / a telefon fenye
getően csörög / de én nem vagyok már sehol

széles fehér sáv ismét a fejemben / a fehér lepedők susognak / 
most vetettem meg egy kiüresedett ágyat odafenn / valahol az ég
ben / galambok röptét érzem / galambocskák szédülök veletek / 
le kell feküdnöm / forog a világ körülöttem / le kell dőlnöm egy 
kicsit / az én tubicáimmal / négyen járkálnak a szemközti épüle
ten / nem egyszerre repülnek el / megfelelő-egyenlő szüneteket 
hagynak ellandolásuk között / három ujjukkal megérintettek vol
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na / a bíbor napfelkelténél / csúnya piros ez a telefon / hívnak 
mennem kell / -  sose volt -  / állok mégis egy darabig / kihull az 
összes fogam / ahogy csapdos a polip / fáj / fáj / sikítozok / telje
sen elfehéredik előttem a világ / talán már karácsony van / talán 
már hull a hó / talán már a legszebb / hóesés hullik az arcomba

114



BÚCSÚZTATÁS

Megyünk össze, pattan az ér a fejünkben. A néninek levágták 
a lábát. Nincs már segítség, az üszők felkúszott vérereiben, és 
csak feketén ünnepel. Fáradtan szállítja a fogyó levegőt.

Villan a kasza, ágyadhoz lép a csuklyás, űzd el!
Összegörnyedve álltam az előkészítőben, vártuk a sorunkat. 

Megszorítottam hangtalanul a kezét, letöröltem könnyeit. Okosat 
mondani lehetetlen ilyenkor. O is tudta. Verejtékes homlokára 
rátapadtak a hajszálai. Keze érintése hideg volt, pedig az őszi 
napsugarak még rásütöttek az ablakra. Hozzánk már nem értek 
el. Messze voltak a galambok is felröppenésükkel. A zöld vász- 
nas ablakon túl, a párkányon mászkált egy párocska. Az egyik 
sebesült volt.

Behunyta szemét, amikor lesegítettem a ruháit. Sovány volt, 
bordái kongtak -  cellarácsok nélkül. Menjél, néni, hisz ősz van, 
élénk színek komorítanak. Ne kapaszkodj oly görcsösen kere
kes széked támlájába, inkább gyere velem, fogd meg erősen a 
karom.

(Tegnap még együtt élveztük a lemenő napot. Piros labdaként 
ugrált, ha sokáig néztük. Csörgött a nap nyála, suhant fénye a 
sötétedésben. Gyerekké lettél, éjjel kicsire összementéi, mint kis
lány korodban, amikor elsötétült minden, amikor száraz faleve
lek hulltak egész éjjel, puhán és visszafordíthatatlanul. A kórház 
fái alatt is kupacokban áll az avar. Hoztam be neked, nézd, tele a 
tenyerem, a zsebem, a fejedre szórom, a lepedődre a barna juhar
faleveleket. Azt súgtad, szereted az ősz illatát. Van benne valami 
megnyugtató melegség. Azt is elmesélted, hogy éjjel a nyitott 
ablakon át rád ömlött a csillagsugár. Csüngött szempilládon a
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fénye, de te nem vetted le, nem kaparásztad, mint a sebeid, nem 
babráltál vele, mint a gézed lógó részével.

Hoztam neked egy maréknyi földet is. Nálatok homokos, de 
én a jó  fekete földet szeretem. Délután azt is mondtad, hogy ha 
esik az eső, a sárban ott maradnak a távolodó lépteid, ez fog hiá
nyozni a legjobban az őszi fáradt lélegzésben, az időben, amely
ben már nem leszel jelen.

Piszkosak lettünk, a hosszú úttól elfáradtunk. Te továbbmen
téi, én maradtam integetni, ment le a nap, emberek és angyalok 
szegélyezték a tisztulásba tartó utad.

Ősz hajadból fonalat formáltam, s befestettem pirosra. A 
három sorsalakító megjelölte, hol vághatjuk el. Az olló egy, az 
orvosok szerint téveszmékkel küzdő beteg kezében volt, hisz ő 
látta, mi zajlik Odaát.)

Néni, oly sok a felednivaló! Rád csukódott az ajtó, hogy ne 
érezd a fertőtlenítő, a túlzott tisztaság ijedelmét, ne halld a kiál
tozásokat.

A sebesült galambot egyedül hagyták, csak forgatja nyakát, 
magatehetetlenül. A hőség gyomrában gomolyog a pára.

A tolókocsi kereke nyikordul, majd eltűnik a csapóajtók mögött.
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KORFORGAS





ELÁZOTT PAPÍRLAP

.. .és abban a pillanatban kegyelmébe fogadta a tél végi szél...

Megfogta a tintatartót. Felemelte, hogy megnézze, mennyi 
festék maradt még benne, majd egy halk koppanással az íróasztal 
lapjára helyezte. Vastag, sárguló papírt vett elő az asztal fiókjá
ból, és egy tollat.

Felírta a dátumot. Alá egy egyenes vonalat húzott, mintha az 
lenne már a következő sor, egy egyenes, mint amikor valakinek 
már nem ver tovább a szíve.

Egy pontba tömörült minden, szigetek és óceánok mentén, 
a föld magaslati helyeire összpontosult a figyelem, ahol már a 
lég átlátszóan öleli körbe a gömb alakú napot. Nézte a papírt, a 
szeme magasságába helyezte. Távolította, majd újra közelítette. 
A papírlap domborzata kedves volt számára, s a táj egyre csak 
ébredt előtte. A lap lett a világa, egyben a tengere, a zöld, füves 
területe, a kies sziklarésze, a fülledt sivatagja. Az elveszettsége, a 
teremtése, a rombolása, a pusztulása, az emberöltők láncolata, az 
arcok sokasága, ahogy sodorja őket a szél, füstként eloszlatva.

Amit eddig írt, annak alig volt köze a belső életéhez. Min
dig másra vágyott és más bőrébe áhítozott belebújni. A valódi 
hangját, írásának a nyíltságát legtöbbször elnémította és megmá
sította. Eltakarva azt, amit mások álmodozásnak hittek volna, de 
valójában az volt az ő egyetlen igaz valósága, amit érdemesnek 
tartott arra, hogy egyedüliként megírjon.

Az első tollvonás gyors volt, és az utána következő hullámos 
írás is. Hosszú szünet. Megállt a keze. Nézte a lapot.
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egy élet alatti többszörös újjászületés, újra bizsergek, kiárad
nak a láthatatlan testeim, magukba szívva a levegő, a napfény 
nyugalmát, fejtetőmön kiáramló sugárral felnyúlok az égbe, a 
felhőkön túlra nyújtózkodom, égiekkel érintkezve.

ragadós lerakódások váltak ki belőlem, az évek alatt felgyü
lemlett lázálmoktól, mostanában már nyugodt a lélegzésem éj
szakánként, a homályból nem lépnek már elő, nem áramlanak ki 
idegen hangok, nem sípol a fülembe az élősködő lények beszéde.

a tisztaság földöntúli gyönyöre leng bennem, köröttem, fene
ketlen vagyok, érzem, a mélytengeri örvények nem tudnak már 
ártani, úgy lehúzni, hogy elvesszek, tovább keringenek, más ál
dozatot találva maguknak, lélegzet vagyok, befújt és kifújt leve
gő. újrarendeződöm.

Újra pontot tett. Sok pontot. Nem díszítésül, inkább jelezvén, 
nem folytatható már a szöveg, nem kell tovább írni, talán így is 
túlmagyarázta.

Ruhája sercegett, amint hozzáért az asztal lapjának, amikor 
hirtelen felállt. Az ablaküvegen át nem látta tisztán a kertjét. Ki
nyitotta az ablakot, az egyik ablakszámyat. Esett az eső. A friss, 
hűs illat beszökött a szobába, az orrlyukába és még tovább. El
úszott a szeme előtt pár madártoll, a szél felkapta virágszállóként 
őket, és vitte az ölén.

Hátrafordult az ablakból. A tenyerébe vette a lapot. Magához 
ölelte, majd egy éles mozdulattal kitartotta az esőbe. Hagyta, 
hogy elmosódjanak a betűk, a tinta lecsöpögjön ingére, az ab
lak alatti virágok átitatott földjére. Hagyta, hogy a lap beigya és 
megőrizze szürkésen a betűket, láthatatlanul. Olvashatatlanul.

A mellkasából, mint egy szárnyas, szabad lény, valami kime
nekítette magát. Valami elhagyta... egy lélegzetvételnyi időre, de 
amint a lap a földre esett, a vízbe csattanva, a lélek máris vissza
röpült belé, melengetően, mint egy szélfuvallat. Megrázóbban és 
élőbben, mint valaha.
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