Farkas András

A farsang farka
(verses elbeszélés)


I.
A percek zsugorodnak
Az órák szenesednek,
A napok meszesednek,
Az évek jegesednek,
Az évtized, a korszak,
A konos emberöltô
Csak rázuhan a többi
Halmazra, a romokra,
Talán csak koppanása,
Az a jeges, csaló hang
Riaszt, hogy a veszélyes
Jéghegybe ütközéstôl
El nem választ a semmi,
És ami riadásunk
Mindig, nagyon utólag
Fájlalja, hogy a forma,
A tartalom s amit mi
Sosem tudunk, a lényeg,
Így válik ildomossá
És félig érthetôvé!

Mindez csakis utólag!
E félig kész, valótlan,
Itt-ott kissé ütôdött
Gondolatra, sok érzés
Éretlen stílusával
Éppen csak bíbelôdöm,
Mert nem mindig világos,
Honnan, miért kísértik
A lelket, itt, a mában
A gondok és a kétség
Oly földrengésszerűen,
Mint ahogy most, azonnal
Meg kéne válaszolnom
Egy fel se tárt titoknak
Az apját és nagyapját,
Holott nyilvánvaló, a
Ma embere azért van,
Hogy a mából kiélné,
Amit megbír erôvel
És némi akarattal.

Éppen utat kutatnék,
Hová is túrna mélyebb
Tájakba félszeg elmém,
Kíváncsian bevárva,
Hoz-e felém a felszín
Irányítót, a sejtést,
Ahogy szoktam nevezni
A vaksi értelemnek
E szép elôfutását,
E hírvivô leánykát
Elküldi-e a gazdám,
Hogy munkámon belül is,
Jó kedvével, hitével
Csimpaszkodjon belém, míg
Csak úgy mellékesen, de
Dobbantson is a lába.
Ha jó úton haladnánk,
De fôleg ott, meg akkor,
Ha a komor veszélybôl
A rossz szellem dagadna.

Míg itt-ott bíbelôdöm,
Felvonjam-e vitorlám,
Vállaljam-e a tengert,
A szárazat, az égbolt
Köszöntô sok jelét, a
Lábunk elé terülô
Kimért, kis végtelenség
Ezernyi csapdaságát,
Hiszen az együgyűség,
Sok apró számtalanság,
Akár a kisgyereknek,
Nekem is bajt okozhat,
Szóval, mikor csak így az
Ujjamra véve gondom,
Számlálgatom, a hírrel
Kocognak, a barátom
Most halt meg, csak a szíve
Nem bírta és üzente:
Legjobb, ha bátran élünk,
A többi semmiség már!

Sutyit nagyon szerettem.
Most, hogy szíve lelökte
A megülô helyérôl
És annyi évtizeddel
Rázós ügyünk után, mert
Búcsúzva némi hasznot
Szeretne még szerezni
Nékem, belesusogja
A félsüket fülembe:
Csak bátran! Hogyha eddig
Csak vártál, most mutasd meg,
Hány itt a sors, hová visz
A forgandó szerencse!
Magamban, hümmögésem
Páros pokróca alján
Sopánkodom. Ha ô is
Egy nagy – mázsányi élet
Után végrendeletként
Így szónokol, a szónak
Lehetne foganatja.

Elôveszem a sejtést,
A vaksi életemnek
E szép elôfutását,
A hírt hozó leánykát,
Megemelem a szárnyát,
Belenézek szemébe,
Megcsípem többször arcát,
Hogy jókedvén felül is
A hangulat maradna,
Kárhozható eszemnél,
Vagy az eszem maradna
A gyorsan illanásban
Még annyi, úgy meg ott, hol
Akármi képtelenség,
Bárhol belénk ragadna,
Mint a bogáncs, lerázzuk.
Vagy ha a bizonyosság,
Kicsiny hajónk, kihullna
Akármikor alólunk,
Valami még maradna.

Az új hír hallatára,
Hogy kissé bátorodjam,
Jól hordozott szavakkal
Megnyugtatom a testem:
Te csak maradj magadban!
Viseld, el kell viselned!
A végzetet, amin még
Enyhíthet, nem is egyszer
Az a többszólamúság,
Amit az a legelsô,
Az igazi teremtés
Elültetett a mába,
A változó jelenbe,
S ha néha zökkenôkre
Akadnánk és a hír is
Elszontyolít, azért van,
Hogy bármi új feszültség
Még az újabb erônek
Kiossza jól a munkát.
Halott kiált, hogy élnél!

A bôr alatti tűzben
Aszalódik a lélek
És képes is kibökni,
Mit szülne ennyi kínnal, –
Gajdolgatom magamnak
A kezdeti sirámot,
Amit mindenki ismer,
Hiszen sok, csúf, homályos,
Sületlen, tarka részlet
Késôbb elfinomodva,
Színekre, rajzolatra,
Mintegy elôkelôen
Megintenek: A kezdet
És a mihaszna kétség
Együtt jár, míg a szégyen,
A lendület, a sodrás
Olykor határtalanná
Tágulva azt beszéli,
Hogy szűk ez a világ itt
Csupa alattomosság!

Gond nem múlik magától!
Ezért hát űzni kell! Ha
Másként nem megy, kiváló
Szeszekkel és a tánccal,
Jogcím és alkalom van,
Amíg a buksza bírja,
Minden csapos legény vagy
Akárki-fia-borja,
Hogy pénzünkért nem adna!?
A megbotránkozástól
Nem kell még félni sem. Ma
A gondra, gondolatra
Csak isznak, néha-néha
Még többet, jobban isznak,
Ha semmi gondolat nincs,
Mert az italt, ahol más
Már van, vak képtelenség
Betölteni, azért ó,
Áldott és szent üresség,
Tégy engem áldozattá.

De annyit már tudok, hogy
Megszökni, elvegyülni
Harsogva nem lehet. Hát
Minden szolgám, a sejtést
Közöttük messze küldöm.
Magam magamra hagyva,
A bűvös éjszakában
– Akár az átkozottak! –
Szeretném megtalálni
A titkot, azt, amennyi
Bevilágít elébem
És lábamat vezetné
Ama további úton,
Ahol a haladástól
Kövér halogatások
Tartottak vissza. Most hát,
Ahogy a tolvaj érzi
A tervezett fogásról,
Már reszket is a szívem
A rám törô örömtôl.

II.
Feledni hát barátom
Szemérmetes halálát!
Feledni, elzavarni
A bánatot, a könnynek
Hazátlan áradását,
Mivel hogy itt a földön
Csak szánandók vagyunk, a
Szánandók közt magányos,
Apró vadak, vadásznak
Minket. Míg ez a perc tart,
Tartsunk mi is a perccel!
Feledjük el a Gazdát
És józanon, ha tánc nincs,
Igyunk elôbb, amennyi
Elôbb tesz könnyedebbé!
Aztán majd támadóvá
Tehet minket, hogy aztán
Ne tűnne föl, hogy itt már
Majd harc folyik a tétért,
Ha így meghalni méltóbb!

Hogy van igazi műsor,
Az az én életem csak,
Az egyetlen izgalom, ki
Tilthat meg bármi többet,
Ha van rá lehetôség?
Lehet-e elfeledni,
Hogy a halott barátom
A jóság és a jókedv
Szerény, okos színésze
Volt végig életében?
Mi hát a tett? Ha nem több,
Mint minden jó erônkkel
Kifejezni magunkat,
Beírni az idôbe,
Amit nem helyeseltünk,
Amit úgy emlegettünk,
Konok magasztalással,
Amit átokba vontunk
És úgy dobtunk a mélybe
Hogy többé meg se lássuk?

Elôbb a rendcsinálás!
Hazatelefonálok,
Ne várjanak ma este,
Dolgom van, hivatásom.
Az üzlet is, ha tetszik,
Ha nem, csak ad parancsot,
Mert megvan itt az érdek
Minden bokorban, és ha
Szokatlan is a módja,
Megtisztelik. Az asszonyt
Ezzel lecsendesítem,
Nem háborog, ha késve,
Kifosztva-kicsavarva
Megérkezem, jogát is
Tisztelhetem, barátok
Nevét bôven sorolva
Netán, ha nagyra nône
A vétkezô adósság.
Ezzel elôre szerzem
A felmentést magamnak.

Aztán a szervezés jön!
A libbenô hazugság
Kis fodrait becézve
Jelentkezem a lánynál,
Hogy annyi – minden össze –
Meg vissza, meg úgy, ahogy van,
Ha még valóban áll a
Korábbi nagy igéret,
És ha meghallgat engem,
Mert én is bôkezűbben
Kiönteném a lelkem,
Ha rózsaszín fülével
Elég közel hajolna
Hogy minden suttogásom
A lélekig vivôen
Bevallaná: a szépet,
Örökre-maradandót
E megkergült világban
Csakis nagyon titokban
Tehet a földi ember.

Nem is csodálkozom, de
Nem is rendít meg, egyben
Eligazít az úton,
Hogy minden ellenállás,
Azonnal, egyre rááll
A szavaim mögötti
Szándékra, mert a szürke,
A mindennapi mában
Posvány, könyörtelenség
És támadás adódik.
Mindenki tudja itt, hogy
Hívásom kis csalások
Gyôzelme, itt lemondtam
Valamint, ott tagadtam,
Amott a hallgatásért
Fizetnek és a mondat
A látszatot nem ôrli
A szú, a kényes erkölcs,
Nincs baj, ha türelem van
És fizetik a számlát.

Egyeztetem az órát,
Itt rendelek, amott meg
Rögtön lebiztosítom
Magam, az alibikre
Kényes vagyok, pedig hát
A nyugtalankodónak
Nincs sikere, a bánat
Azt üldözi, akit még
Örömében sem hagynak
A gondok megfürödni.
Most már minden helyén van,
A lelkiismeret meg
Ragaszkodik, hogy itt ma
Halotti tor legyen, sok
Halotti gondolattal
Ülünk majd asztalunkhoz
És hosszan megdicsérjük
Sutyit, akit szerettünk,
Aki alkalmat adva
Nyitotta meg szívünket.

Most azt kell számba vennem,
Hogy a halotti tornak
A hagyomány, baráti
Érzelmek nyújtsanak majd
Érzelmes-nagy körítést,
Vagy hagyjuk mindenünnen
A csép-csap áradást úgy
Zúgatni, hogy ne bánja
A lélek és a test sem,
Mert résztvesz benne; mintha
Véletlenül csapódna
Egyik pohár a másik
Pohárhoz és a jókedv
Csak úgy, megrögtönözve
Találna párba, mert a
Nehéz beteljesülés
Szándéktalan, nem is tud
Beférni majd az ajtón,
Meg is kell nyesni néhol
A farkát és a szárnyát.

Nehéz szó és nehéz tett
Itt a beteljesülés!
Ezernyi árnyalatból,
Ezernyi színanyagból,
Ezernyi hangulatból,
S megannyi rossz ügy alján
Választhatunk magunknak,
Vagy hisszük, hogy a kérdés
Velünk, nálunk, miattunk
És a múló jelenben
Eldönthetô? Mi hisszük,
Vagy hinni is szeretnénk,
Hogy ez a földi mozgás
Valahol kiforogja
Azt, amibôl az élet
És számtalan valóság
Érintkezik, erôvel
Állítva és tagadva,
Hogy minden részletünkben
Ott él a csôd s a mámor.

Töprengek is veszettül,
Amíg megigazítom
A lelki alapállást,
Hiszen a többieknek
Az én kedves barátom
Halála semmi búsat
Nem mondhat, nem jelenthet,
Bár én nagyon szerettem,
Hogy évtizedek óta
Többször is írt nekem, s most
Nem a régi barátság
Közönyös tagadása
Munkálna bennem, inkább
A hallgatás. E korban
Mindenki csak leküzdi
Az igazabbik énjét,
Csak a vásári dallam,
A kocsmai dühöngés,
A céltalan tivornyák
Jelentenek ma műsort.

Mielôtt még beülnék
A fodrászhoz hajammal,
Szakállal bíbelôdni,
Néhány névnek jelezném,
Hogy este érte mennék
Esetleg. Az esetleg
E kandúros világban
Minden rosszat jelenthet,
Ezért az értesítést
Több oldalról csiszolnám,
Hogy egyrészt lenne éber,
Másrészt ne lepje meg, ha
Mégis megyünk, vagy érte,
Vagy jól begyújtva hozzá.
S míg hangom elrecsegné,
Hogy hány felé kilátás
Nyílik most ötletembôl,
Félig kuncogva érzem,
Ahogy a benti percben
Öröm is bugyborékol.

III.
Az asztal jól terítve,
A cég igazgatója
Nagyon kedves barátom,
Nemrégen úgy emeltem
Le testét és a lelkét
Egy hossz-rôfnyi válás
Nagy műtôasztaláról,
Hogy a lassan lecsurgó
Jó közreműködésem
Már meg sem érdemelte.
Valahogy csak kibírta.
A kis külön teremben
A fôúr tudta rendjét,
Csak a mi asztalunk van,
Becsukva minden ajtó,
S ha csengetik, behozzák
Az ételt, ámde addig
Négyünknek egy üveggel
A legjobbik konyakból
Kellett a múltban innunk.

Legôszintébb tudásom
És a valódi szándék
Tömörségét segítve,
Az elsô kis pohárnál
Nevet se mondtam: Itt most
Azért vagyunk, hogy egyszer
Véssük emlékezetbe
Az elmenôt, a percet,
Amikor semmi, ésszel
Felfogható szabály, de
Keményen ráparancsolt,
Hogy ne legyen! A testét
Leteszik itt vagy ott, de
Akárhogy kérdezem, csak
Kitör az ellenállás –
Bolondos képtelenség
Azt mondani, hogy innen
A földbe megy le minden,
Hiszen a sok-sok emlék,

Az értett, szent fogalmak,
Az a rend, amiben volt,
Amit megélt, az emlék,
A megtett út, a végsô
Lépéssel nem szakadhat
Csak úgy, meg? Mindörökre?
Szerényen élt. A szíve
A nagy hancúrozások
Között, a háborúban,
A sok-sok félelemben,
A sok illeszkedésben
Csak tönkremehetett, De
Az már igaztalanság,
Hogy annyi szeretettel
Megélte ezt a sorsot,
És itt maradt, e tájban,
Holott kutatva hívták
El, innen s mert szerette,
A várost, a szülôföld
Tündéri levegôjét,
Hát itt maradt halottnak.

Sötétebb pillanattal
A tényleg-kelleténél
És pillantásom alján
Hordozva még a hangom,
A poharat kiittam. E
Eszter elôbb lehelte,
Félénken rám tekintve
A jó ital fölé a
Baráti sóhaj ízét,
Aztán ivott, hogy engem
Erôben részesítsen,
Judit Tamásra nézett,
S mert ô is úgy találta,
Hogy minden szó kitörné
A hangulat nyakát, hát
Engedve kényszeremnek,
Ivott, borzongatónak
Érezve azt, amit mi,
Gonosz csontok röpítve
Elôjátéknak érzünk.

A csendben és a csendért
Újabb hangszínre váltva,
De még úgy, átmenetként,
Egy félig-ünnepélyes,
Szelíd hanghordozással
Dicsértem holt barátom:
Hányszor, miért segített,
Hogyan hitette el nagy,
Eszméletlen szerelmét
Velünk, mikor az asszony
Ôt szipolyozni kezdte!
Hogy félt a dalolástól,
Csak utcán, séta közben
Mondhatta el, ha nem félt,
Hogy kínos éjszakákat
Ébren virrasztva él át
És nincs a menekülés,
Se célja, módja, mégis
Valahogy élni kéne,
Ha itt, most ez a kor van!

A görcsösen kiürült
Szavak fölött az arcom
Nagyon kinyúlhatott, mert
Nem szólt egy szót se senki,
Bár azt mindenki tudta,
Hogy ez a pár szavas kép
Nem áll meg önmagában,
De mert az ünnepélyes
Szónoklat oly merev volt
És benne annyi félszeg
És célszerűtlen érzés
Sopánkodott, ezér hát
Tamás is hallgatott csak
S bár rendszerint derűvel
Oldotta fel a gátlást,
Most inkább köhhenéssel
Reszelt valami mást,
Hogy elfogadhatóvá
Tehesse ezt az órát.

Eszter belém karolva
Kutatta, mit tehetne,
S mert jobbat nem talált, mert
Anyáskodó a lelke,
Erôsen húzva hozzám
Megcsókolt. És ha várta
A köszönet-szorítást,
Azonnal kapta érte,
Mert ezzel átsegít a
Nehézkes semmiségen
A tolvaj-út, a hála
És a titkos megértés
Az itteni szakaszban,
Az út, a meg se értett
És az el sem felejtett
Konok várakozásban,
Majd félve tette hozzá:
Ha ôt nagyon szeretted,
Most árva vagy? – A szótól
Utólag visszahôkölt –

A közbejött zavarban
Tamás is engedélyt kért
Rágyújtani. A mozgás
Föloldozá hatással
Könnyített, Jutka is kért,
Ô is rágyújtva vitte
A füst mögött egyéni
Érzelmeit tovább, de
Csak annyira, hogy innen
Végképp el nem szakadna.
Eszter is önfeledten
Csak játszadozni kezdett,
Ahogy szokott, mikor nincs
Jókedvem, vagy csak érzi,
Hogy éppen átsegíthet
Egy váratlan csapáson.
Az ujjaim remegtek,
A poharat nyakánál
Szorítva fogtam, addig,
Amíg az indok ugrott:


Nem az bánt most leginkább,
Hogy elbúcsúzni nem volt
Idôm, bele se néztem
A távozó szemébe,
Ahonnan fény s az árnyék
Valami újat adhat,
De az, hogy elkerültünk
Egymástól és az évek,
A csúf, közömbös évek
Mindent eltorlaszoltak,
S nem volt már út közöttünk,
talán nem is kívántam,
Hogy mindaz visszatérne,
Amit akkor jelentett
Nekem! Az fáj nagyon, hogy
Félve elveszni hagtam,
Ami nagy érzelemmel
Mássá nevelte volna
A lelkemet, ezért fáj
Hogy többször gondolok rá.

Tudom, hogy mindez, itt most
Idétlen szemrehányás
És éppen itt, azoknak,
Akik mellettem állnak!
Majd sóhajjal, nyögéssel,
Mint aki nem találja
Az italát, a nyitját,
Huhogtam a pohárba,
Mert végül is a fontos
Nehéz vádat kimondtam
És ezzel elvetettem
A gondját egy ügyemnek.
Ezért újabb ivással
Már messze túl akartam
A bánaton kerülni,
Kértem Tamást, jelezné,
A vacsorára várunk,
Mert nagy evés a gyógyszer
A lélek bánatára.

IV.
Tamás is tudta rólam
És Eszter is, hogy engem
Az érzelem dagálya
El-elkap, mert a rémek
A benti dolgaimra
Vonatkozóan annyi
Nyitányt erôszakolnak,
Ahány fáradt tudással,
A tett reménye nélkül
Oldalgok estelente,
Ledobva a fejemmel
Párnára azt a gondom,
Amely éppen zavarna.
Tudják rólam, hogy olykor
Szeszély és szertelenség
Kerülget, ám a mérték
Sosem hagy el, ha érzem,
Hogy itt már túlfeszülök,
Azonnal úgy leállok,
Mint akit földbe vertek.

Judit arcán találtam
Az elsô rezzenést is,
Amely tisztán jelezte,
Hogy ez a szent komorság
Hosszabb a méreténél.
Gyorsan beabrakoltam
A vacsorát, a borból
Kínáltam,és mikor már
Mindenki összenézett,
Gyorsan, rövidre fogva
Bocsánatot dadogtam:
Tudom – igaztalannak
Tartjátok ezt az estét,
Hogy épp ti tűritek most,
Nekem, e szenvedélyes
Emlékezést, de végül
Nem is Sutyi halála
Az, ami úgy megindít,
Csak ami végbe ment, míg
Felfogtam holta hírét!

Tudom, vaskos szamárság,
Asztalnál és evésnél
A benti dörgedelmet
Utólagos szavakkal
Leírni, a hamisság
Épp az, hogy annyi mindent
Elhallgatunk. A kérdést
Sokáig fel se tesszük,
Sokáig el se hisszük,
Hogy hány még itt a szólam,
Mikor csak úgy, gyanútlan
A végtelen türelmet
Eloldja a valóság,
És mintha ránk szegezné
A kést, ami hasít is:
Te hogy vagy itt, miért vagy?
Ha vagy, csak ez a látszat
A lényeged? Mit ér itt
A földi küldetés, ha
Van is hited magadról?

Majd fel kellett figyelnem,
Hogy a csendes Tamás szólt
Közbe, kissé keményen:
Talán, ha észrevetted,
Mióta itt ülünk, nem
Vágtunk szavadba! Vártunk,
Amíg leállsz, amíg a
Valóban vad komorság
Kimúlik majd belôled!
De engedd közbevetnem,
Hogy az elhalt barátot
Siratni és torában
Csak a te kételyeddel
Ökölre menni, játék
És dôre képtelenség.
Lehet, hogy most sem értesz,
Lehet, hogy az a benti
Hallás most is zavarja,
Amit meg kell, hogy érts, míg,
Fájdalmad elszelelne.

A sértettség szavára
Szabódva, ingerülten
Köptettem meg a választ:
Ha teljességet értek
Az emberi világban,
Csak azt, hogy itt, a testben
Megéljük önmagunkat
És csak is úgy, hogy itt a
Részvét, részvételenség
Között kicsiny igényünk
Végül termésbe szökhet,
Mondd meg nekem, ki tudja
Ki biztosít, hogy itt ma,
Ha meghalok, parányi
Sorsommal már bevégzem
A rendelést, amelyrôl
Csak azt tudom, hogy értem
Szerkesztik, ám a módját,
Térképét merre leljem?
És van aki beméri?

Mint bika, ha habot túr,
Nem vettem észre Esztert.
Régóta fészkelôdött,
Az ujjai hegyével
Kapirgált és a vállam
Csontos részén haladva
Kopogtatott, talán, mert
Türelme és reménye
Bevárta, hogy a lélek
Haragja jól kifárad
És ösztövér okokra
Fülelve is megérez
A múló semmiért is,
A múló semmibôl is
Valami izgatóbbat
A gyorsan elkiáltott
Csalódás szigoránál,
Ezért hát rám tekintett,
Szemével némi fényt is
Kibontva, csak csevegte:

Nem egyszer tudni véltem,
Hogy értelek. Ha mélyebb
Vonulat jár fölötted,
A süppedôbb utaknál
Lábad elé tehettem
Akaratom, azért is,
Hogy elhihesd, a testtôl
Függetlenül szeretlek.
Nem kértem érte hálát,
Csak érteni akartam
Mindig, hová követlek,
Ha kérted, meztelenre
Vetkôztem és miattad,
Akármi háborúság
Gyötörte meg a lelked,
Szolgáltalak, hiszen van
Közöttük a szövetség,
Amely nem balgaságra
Kárhoztat, nem zsarol, de
Felemelni szeretne!

Te hívtál, indokodról
Akkor semmit se tudtam,
S ha most megrendülésed
Felôl tájékozódom,
Nem is Sutyi halála
Riaszt, hanem a kérdés,
Ameddig téged elvisz.
Mi asszonyi szívünket
Kitárva, nem tagadva
Akarunk is szeretni,
Tudunk is, hogyha hagynak,
Ezernyi veszedelmet
Vállalva azonossá
Változni, mert a férfi
A szellemével indul
Olyan terekre is, hol
Minket a nôi érzés
Színtévesztésig elvisz,
Formák, ösvény, utak közt
A lépést felcseréljük.

Ha jól értem a gondod,
Te fáradt döbbenettel
Ráébredtél e percen,
Hogy a test és halála
Kegyetlen, rossz kicsinység!
Nem így van? Vagy hogy ez van?
Förmedtem rája vissza,
De ôt a hang, a hangom,
Csapongó dörgedelmem
Nem is nagyon zavarta.
És Eszter újra kezdte:
Magad többször mesélted –
Két testi lobbanás közt! –,
Hogy nyári napsütésben,
Mikor a bamba várost
Halálosan megúnva,
Kocsidon menekültél,
Falusi temetôknél
Elhajtva az egész nép
Gyászát nézted közönnyel,

Elnézted, s csak fölöttük,
Az égbolton kerestél,
S találtál meglepôdést,
Miután megtaláltad,
Azonnal elfeledted,
Hogy itt, a szürke létben
Akármi fontosabbat
Tehettél volna, minthogy
Száguldj a szürke úton.
Hagyd még ezt mondanom! Te
Gondoltál akkor arra,
Hogy ott megdöbbenések
Hullottak szét, virágok
És a gödörbe hulló
Rögök közt? Akkor is csak
Szánalmasan, netán tán
Diadalmas levéssel
Egy hangulat zihált ott,
Ahogy a csóka népség
Imát mondott a sírnál?

Amíg a mondatok közt
Bújkált a félreértés,
És szeretet, az elsô
Megnyugtató szelídség,
Mióta felkavart a
Barátom és halála,
Éreztem, arca táján
Reám süt a melegség,
Majd Eszter halk derűvel,
Minthogy ha megtagadná
Félelmemet, az érzést,
Hogy itt, kedves barátom
Meghalt, ahogy a testét
Vesztette, azt mutatta,
Hogy minden értelemnek
Arcul csapáda történt.
Majd Eszter újra fűzte,
Amit magam akartam
Tovább lehengerelni
Mint rossz-megfoghatatlant:

Lehet, hogy mélyre láttál,
Mert itt, az alkalomban
A fény felvillanását
A döbbenet fokozta
Valóban láthatóvá,
De arra gondolok, hogy
Te is az igazabbik
Akkor vagy itt, elôttem,
Ha kiesel hitedbôl,
Mint próféta a szóból.
Leértél ötven évet,
Így-úgy megállapodtál,
Megbékélt céljaiddal
Ezt a csalóka rendet
Szilárdnak is ítélted,
Értéket hordozónak,
Aztán kisül, hogy egy-egy
Konos perc úgy lefricskáz,
Mint éjszakai gyilkos,
Ha koponyát lyukaszt ki.

– Ezt én nem így mesélném!
Tamás itt közbevágott,
Mert a mondott szavakban
– Nem sejtve, mint a penge –
helyezkedett a harc, a
Szellemtelen cselekmény.
– Hogyan? Ne is kutassuk,
De az orrlógató úr
Övön alul kapott most!
Önhitten és az önzés
Elzárt érvrendszerében
Evett-ivott, az élet
Néki másíthatatlan
Jó, tarka bizonyosság,
Míg egy napon, a félszeg
Kopogtatás az ajtón,
A lelkiismeretnek
Dobott hír felkavarja,
Ábráit széttapossa,
Oltárát összedönti.

Megértelek, ha félsz is!
Magam is halok arra,
Nem egyszer tönkretesz, ha
A küldô folytonosság
Heyett, úgy érzem, itt, a
Nagy, lelki csôcselékben
Magam vagyok magamnak.
De az mégis szokatlan,
Hogy távoli barátod
Halála így lever! Mit
Vétkeztél? Van adósság
Benned, miatta, néki?
– Nem, nem, hiszen ha volna,
Tudnám, mit kéne tennem.
Aztán, mint balga kórság,
Lassan működni kezdett
A leplezett szerep, mely
Nem engedi az énem
Úgy a felszínre jutni,
Hogy mindenem kitessék.

– Lehet az tartozás, ha
Egymásnak megigértük
A legnagyobb törekvést,
A tiszta lelkiséget,
Amellyel megteremtjük
E század romjain túl
A templomot, amelyben
Az áhítat, imádság
Lemossa majd az érdek
Izzadtságát, lemosván
A széthulló kövekrôl
A bűn s jellemtelenség
Nagy rücskeit, simítjuk
A kövek minden élét,
Hogy a szerzett tudással
Végül is összerakjuk
Az eszme templomává,
Ami a lelki mámor
Összhangjává adódhat:
Úgy, hogy egekben élnénk?

Tudom, ez így bolondság,
Botor dolog ma tôlem,
Hogy ilyen szűkszavúan
Testet kívánok adni
Egy régi gondolatnak,
Amely évek során át
Világított agyunkban,
Éles fogalmazással
Leírta fogadalmunk,
Amit nagy eskü zárt le!
Aztán a háború jött,
Ezernyi képtelenség,
Ezernyi alkalom várt,
Hogy alkut kötve sok-sok
Mocsokkal, pillanattal
Végül, gyáván beérjük
A fél-, negyedmegoldás
Szennyes-kis látszatával,
Miközben tudtuk azt, hogy
Az az Egy bent hiányzik.

Tamás nevetve horkant,
Ivott a poharából,
Juditra is tekintett,
Mintha kaphatna tôle
Erôt is, bíztatást is,
Hogy jókedvű lehessen.
– Atyám, te vén fajankó,
A gyermeki világból
Nékem is visszalônek
A régi fogadalmak,
De én tudom, hogy onnan,
A bennem meglevô múlt
Páratlan ôrhelyérôl
Már régen elszelelt az
Ôrség, az ablakokra
Hiába száll a hajnal
Valódi fénye, nincs már
A lélek! A jelenség
Én voltam, én akartam
És hittem rendületlen.

– De hát, kedves barátom,
A nagy felkészülésben
Ezernyi mozzanat van,
Amit még ma sem értek.
Nem is törôdöm azzal,
Hogy az a régi énem
Mitôl, hogyan szerette
A meglevôt, miért nem
Akkor találta jónak
A létezôt, miért nem
Várt, miért helyettesített
A nyomorult valóság
Fölébe képeket, hogy
Azok mintázatából
Kábultan-szédelegve,
Az összeütközések
Harcát nagyon akarva,
Végtére is belássam,
Hogy szép itt minden álom,
De itt van a valóság!


– Úgy látom, mégsem értesz!
Nem csak a fogadalmak,
Nincs is, ami mögöttük
Igazi tartalom volt,
Nem fájnak árulások,
Hogy elfeledni hagytuk,
Akit az a közösség
Baráti életünkké
Tervezgetett, leginkább
Az fájdalom utólag,
Riaszt is ésszerűen,
Hogy benne, bennem, együtt
Megvolt a tisztaságunk,
Megvolt az az egyéni Bátorságunk, a készség,
Hogy önzetlen hitünket
És a szeretetünket
Igazi valutává
Akartuk tenni, hittük,
Hogy a világ fogadja!

Eszter halkan reám szólt:
A vacsora remek volt!
Ízlett ez a szagos bor!
Megértjük szenvedésed,
De mert a házigazdát
Szeretném könnyedebbre
Formálni, azt ajánlom,
A mozgás annyi jót tesz,
Hogy ezt a tonnasúlyú
Témát az utcasarkon
Lerakjuk, s aki részeg,
Nyilván beléje botlik,
Igyekszik felemelni!
A hangulat nem indult
Tovább, a hallgatásban
Nagy volt az egyetértés.
Amit még itt megittam,
Fűtött, hogy el ne hagyjon
Az éjszakai sétán,
Ahol a percek élnek.

V.
Hónunk alatt üveggel,
Mert ifjúi idônkben
Így szoktuk, hogy ha ,,házhoz
Hivattunk”. Mi Tamással
Csak-csak kocogni kezdtünk
A nôk után. Az este
Csípôs volt és a böjti
Szelekben hunyorogtak
A csillagok, de olykor
Kalapom fogni kellett,
Hogy el ne is repülne.
A nyugtalankodásból
Már-már kijózanodtam,
Mikor Tamás lecsusszant
Fejjel foszlott derűjét
Átdobta a nyakamba:
Megértelek, komám, ha
Riasztónak találod:
Becsapják ránk az ajtót,
S ijesztô, hogyha durran!

– Ijesztô, az bizony, sôt
Az ijesztésen is túl
Rémületes kaland ez,
Hogy el sem is jutottam
A kezdet-kezdetéig
A rájakészülésnek!
Bökkentem válaszommal
Tamás komoly szavára.
De csak megnyúlt a képem,
Mikor gyorsan kitetszett,
Barátom érti pontos
Súlyáért a kesergést,
Mert hirtelen megállt már,
Hogy csak ketten maradnánk
Titkos nyilatkozatra:
Azt gondolod, hogy itt, ma
Akárki megsegíthet,
S ha egy is elveszik ma
Aki irányra tarthat,
Akkor már végveszély van?

Vagy azt hiszed, az egység,
A teljesség kibomlik,
Ha a nagy megszabottság
Itt-ott kifoszlik? Annyit
Tudhatnál, bármi áron.
Akarsz öbölbe jutni,
Ahhoz nemcsak hajó kell,
Tenger, erô, erôszak,
Az akarat hatalma
Mibennünk és felettünk,
Ahogy mindent megenged,
Ahogy mindent elôír,
Ahogy jónak találja
A csendet és a jajgást,
Amelybôl csak utólag,
Világosan kitűnik,
Hogyan teremti újjá
A pillanat a mában,
E változó jelenben
A mindig-változatlant!

– Úgy gondolod, hogy itt, a
Mozduló pillanatban
Van az a változatlan,
S akár netán mibennünk?
Kérdeztem, majd felöltöm,
S az üveget szorítva
A szél ellen magamhoz,
Vagy hát ki tudja, mit félt
Egy ilyen állapotban,
Miféle furcsa vesztést
Szeretne elkerülni
A fázékony kisember?
Tamás felfogta rögtön
A szánandó didergést,
Ahogy gyorsan kileste
Szemembôl azt a fényt is,
Amit nem tôle kaptam
E vad beszélgetéshez,
Majd úgy csapott nyakon, hogy
Sörögve meginogtam:

– Akár le is tagadjuk,
Akár többször bevalljuk,
A mi gyarló, kiszékeny
Önzésünk úgy találja,
Hogy minden, ami itt van,
Azért rendíthetetlen,
Mert minden kis parányban
Szolgál a lehetôség
S csakis nekünk! A példát
A köznapi világból
Veszem: kimégy, körülvesz
A néma, büszke erdô,
A fák barnán felállnak,
Mint nagy, szemérmes ôrség,
Te hosszan nézed ôket,
Nem tudsz velük betelni,
Mert mindent megtehetsz, ha
Szavalsz nekik, ha döntöd
Ôket, szótlan vigyáznak,
S nem sejted, mit megélnek?

Ezek a fák az erdôn
Meghalnak állva. Akkor,
Ha addig állni hagyják,
Nagyon-nagyot zuhannak,
Azonnal szétszakadnak,
Több, végzetes darabra.
Lehet, hogy semmi másért,
Ezért a zuhanásért
Mond hálát majd a táj, mert
A kényes döbbenetben
Pattant valami fenség,
A megszentelt okosság,
Amit a csillagok majd
Jártukban elmesélnek
Szakállas üstökösnek,
Hogy vinné kósza hírként
Ez apró semmiséget
A széles végtelennek,
Ahol értik, de másként,
Mi eshetett meg itt még?

– Te most dajkálni mernél
Egy ilyen gondolattal
És engem? Azt szeretnéd,
Hogy ettôl megnyugodjak?
Úgy vágtam a fejéhez
A haragot, amit nem
Éreztem át egészen,
Csak a határtalanság
Példája eltaszított
A gondolatmenettôl,
Amelytôl egyre vártam
Akármi-kerge választ,
Hogy végre bármi úton
Félelmem felszakadna,
Írtózatom lehűlne,
Mert hogy hiába vártam
A forró nyugtalanság
Múlását, újra izzott
Ez a halál felôli
Megkínzó árvaságom.

– A példa hamisítvány!
Nem képzelem, hogy itt, most
A földi öntudatnak
Én lennék egyik ága,
A másiké a percben
Rejtôzködik. A lelkem
Lehet vak és sekélyes,
De ez az árvaság nem
A fákéhoz hasonló,
Azért vagyok magamnak
Teher, konok megúntság,
Mert nem tudom kinyitni
A mát, a kort, vagy inkább
E rusnyán fészkelôdô,
Kiüresült idôben
A lelket nem találom,
Amit el kéne kapnom,
A szív, az érzelem nagy,
Egekre-villanását
Nem érzem most magamban.

Ez így, szörnyű üresség!
És így érzem, hogy veszítek!
– Mit, vén-szamár? – Tamásból
A nyerseség kiáradt,
Mint a farsangi pára
Az esteli homályban.
– Nincs meg az azonosság
A tájban és magamban,
A perc, amit megélek,
Üres fogalmazással
Eltámolyog, a visszhang
Nem az, ami nekem kell,
És minden kényszerűség
Csak arra int, hogy innen
Üres kézzel zavarnak
Bele, a rossz halálba,
Ahol majd más, helyettem
Úgy vall, mint részeg ügyvéd,
Ha félszeg indokokkal
Hamissá festi tettem!

Nem hagynak védekezni
Az aljasságok ellen!
Nem engedik, hogy itt, mi
Valódi szellemünknek
Akárhogy megfelelve,
A nagy hitet kifejtsük,
Magunk körül kiadjuk,
Ami a környezetnek
Valami biztosat nyújt,
Amirôl bárki látja,
Hogy ebben a világban
Nemcsak részeg fajankók
Köhögtek ezt meg azt, de
Valami nagy ajándék
Került ki a közösbe,
Mint régi görögöknél,
Vagy a meghitt középkor
Celláiból, vagy ott, az
Angol írók agyából
A trón szoknyái mellett?!

– Ugratsz te engem? És ha
Beugrok, majd nevetsz, hogy
No lám, az Istenadta
Megvénült, mégse hallja,
Miben, mi ríkat egyszer,
Másszor meg mi nevettet?
Tamás nem is haraggal,
De tényleg úgy találta,
Hogy olcsó tréfaság van
Abban, amit beszélek.
Mert hogyha itt, a belsô
Világ, a kis, egyéni
Lélek és ama többi
közötti messzeségrôl,
Vagy összetartozásról,
Vagy vétkes, csúf hibákról
Beszélek, hol lehetnek
Igazaim, a vádak,
Mikor a kor s a szellem
Rabságát fújom egyre?

Aztán, hogy némiképpen
A hangulat, s fojtó
Hatás oldódna mégis,
Meg józanítva árad
Felém az esti tájból
A téli szél, amely már
Apránként elköhögte,
Hogy majd jön a tavasz, csak
Nyögtem, hogy a barátom,
Sutyi még értené ezt:
– Az a tudat, hogy itt mi
Akármiféle hitben,
Vagy bármi láncolatban
Jól összetartozunk, nem
Erôk kis szorzatává
Emelkedik, de több az,
A szeretet világa,
Ahol a lelkesültség
Kitágít százfelé is,
Sôt biztonságot adhat!

Tamás nem a konokság,
A türelem, a készség
Baráti szépszerével
Megállt az utca mélyén,
Szelíden ráemelte
Sóvár szemét, ahogy már
Tette gyerekkorunkban:
– Lehet, az én hibám is,
Hogy félig érte élek.
A benti riadalmak
Olykor elôszaladnak,
Azt is hiszem, hogy önzô
Szívünk a veszteséget
Nem képes elviselni
A fájás kínja nélkül,
De végül is, ha sejtem,
Benned él egy világrend!
Ez rendült volna meg, most,
Vagy a hited betegszik?
Vagy minden hangulat csak?

És kellett válaszolnom:
– Nem a hitem hiányzik,
Az megvan, sôt hiszem, hogy
Okkal-céllal születtünk,
De néha már ököllel
Megcsap az idegenség,
Hogy minden kis közösség
Szétbomlik és miattam
Nem működik a vonzás,
Csak a kemény taszítás,
S valahogyan kitágul
Itt minden, vad magánnyá
Szélesedik a perc is,
A támadó terekben
Csak szétszórt ôrlemények
Porát szemelgetem, hogy
Keserves számtanommal
Ne tudjak boldogulni.
Akárhová tekintek,
Ez itt ez a nagy érzés!

Tamás is, én is, újból
támadni, vívni, szólni
Szerettünk volna, ám a
Két asszony, két leányka,
Akik elôrementek,
Mert asszonyi szemérem
Elhúzódik, ha érzi,
Hogy a kis férfiaknak
Az a nagy tudományuk
Nem fér meg a begyükben,
S amíg a gondolatban
Akad egy pihegésnyi,
Csak úgy, levével egyben
Kiöntik, mert a fojtás
A benti szűk terekben
Csak addig hergelôdik,
Amíg a vad feszültség
Ki nem kutatta útját
A sokfelé szökésnek,
A gyorsan elhalásnak.

A kulcsával csörögve
Eszter nyitott kaput, míg
Mi ketten még Juditnak
Utat engedve vártuk,
Hogy a kapun belüli
Térségben már ne szóljunk.
A liftbe még beszálltunk,
Ott is nagyon vigyázva,
Hogy az üveg ne törne,
Mert abban egyetértve
Szerzôdtünk még az asztal,
A vacsora vidékén,
Hogy Eszternél feloldjuk
A gondot ráivással,
Hisz végül is az élet
És benne riadalmam
Kitűnô alkalom, hogy
Mi, négyen-jóbarátok,
Ejtôzzünk akkorát is,
Amennyi már veszélyes.

Eszter leánylakása
Tágas szoba, benyíló
Rejti fürdôszobáját,
A konyhát és a hallt is,
És mint a jó parancsnok,
Aki az otthonában
Nem kérdez, mégse szolga,
De tudja, hogy zenével
Lehet legegyszerűbben
Az emberi csalódás,
A gondolat, a gond, vagy
Meredek szikla útját
Meghágni-elkerülni,
Vivaldival szerelte
Éppen le ezt a mérget,
Amely bent fortyogott még,
A nagy bendô legalján.
A Tavasz ünnepelt és
Eszter e keresetlen
Ellentéttel letört.

A férfi-ellenállást.
A felbontott italhoz
Jeget hozott, ruháját
Az érzés zálogául
Szivárványszín kabáttal
Felváltva elhitette,
Hogy a konok komorság
Kívül marad az utcán,
S egy könnyed mondatával,
Hogy esküvel igérte
Nékem, mikor elôször
Itt jártam, hogy belôlem
Ô és a fesztelenség
Nevel igaz barátot.
Judit nem kérte-, kapta
A könnyítés jogát, úgy
Ô is cserélte gyorsan
A zárt ruhát egyébre,
S mi így váltunk derűssé,
Két kis török pasává.

Eszter nagyon kacéran,
Vivaldi muzsikára,
Bolondos képtelenség,
A felkínálkozásnak
Ezernyi ötletével,
A kéjes gondolatnak
Egész nagy rendszerével,
A fürge bujaságnak
Hastáncát áradozva
Lejtett, amíg Tamásból
Szökött a meglepôdés:
– Amíg mi lelkizünk, ôk
Testükkel elbeszélik,
Ami bennük valódi.
Nem érzed ezt a hívást?
Csinálj még kevesebb fényt,
Addig újból kitöltöm,
Ami még feltüzelhet.
Judit, kérsz? És ha ketten
Táncoltok? Majd mi nézzük!

Judit nem szólt. Kiitta
A poharát. Figyelte,
Ahogy az elszökô fény
Esztert már árnyalakká
Festette, mint a kígyót
Két karja és a két láb
És az egész csaló test
A mennyezetre írta
Ábráit, a falakról
Olvasni-látni kellett,
Hogy a zene, a test is
Eljátszik önfeledten
Ezerszer visszatérve,
Mint alkotó motívum,
A nagy fellobbanásban
Csak annyi s úgy viharzott,
Mint a farsangi mámor
Szemérmes ingoványa,
Ahol minden lesüllyed,
Vagy rögtön égre-billen.

A táncban a kabátkát
Eszter lassan lenyűtte
Magáról, elhajítva,
Szemét behunyva vitte
Saját terhét elôbbre
Valahová, ahonnan
Hinni-szeretni hívták
Volna, vagy az igéret
Kutatta volna lelkét,
Hogy itt és még-az-egyszer
Megvallaná magáról,
Mi is a tiszta szépség
Az emberi alakban,
Mi a megfoghatóság
A pattanó idôben,
Ahol érzékelésbôl
Párállik minden eszme
Odáig, hogy szeretni
Tudják, míg tart az emlék.
Odáig is, hogy értsék?

Judit szemét kitátva
Szemlélte, hogy a társa
Hogyan nem is törôdik
A rámért környezettel,
Hogyan teremti tetté,
Ami a képzeletben,
Ami az ösztönében,
Ami a lelke mélyén
Sűrűlhet vallomássá.
Mi meg csak iszogattunk,
Látszólag a szemünkkel
Élveztük, mit nem él át,
Vagy mennyire bejátszik
Egyéni titkainkba
Ez a fojtottan égô
Erotika, amelybôl
Csak úgy pattant a szikra,
Esôzött, úgy lehullt ránk,
Hogy mi is az ámulattól
Fulladva áradoztunk.

Vivaldi abbahagyta,
Esztert még messzedobta
A lendület, csavarba –
Menekült, imbolyogva
Kutatta, hány vezényszó
Vajjon hová cipelné,
De a rajongva-szóló
Bravúrja – ezt mi mondtuk –
Kérte kinyílt szemével
A folytatást, a hálát,
Vagy mást – ki tudta akkor? –,
Majd az ölembe huppant,
Nyakamra ráfonódott,
És mint aki magáról
Még mindig nem tud úgy, mint
A társunk, ingerelt még,
Cirógató varázzsal
Kérlelt, hoyg itt meg ott, vagy
Akárhol felcsigázzam
A szebbik folytatásra,

Két csók között itattam,
Szavaltam: Istenem, mi
Nyamvadt fiúk, a férfi
Konok fontoskodását
Eljátszuk és az elvont
Fogalmakat lerágva
Csonkig, folyton kutatjuk
Az ésszel foghatót, míg
Érzékeny testetekben
Kimerítik a formát,
A pontosság hitével
Bemerítik az összhang
Nagy álmait, igéit,
És küzdve és akarva
Kivalljátok, de mindjárt,
Az egyszeri beszédet,
A boldog-szép megoldást –
Itt nékem szólt a válasz?
És közben áradoztam is elragadtatottan!

Hosszan fülembe csókolt,
De mint jó házigazda,
Roppant hű tisztelettel
Rögtön Juditra nézett:
Tégy fel most mást, magadnak!
Tudom, te mesteribben
Táncolsz. – Judit szabódott,
Odasimult Tamáshoz,
Hiszen a tánc hatott rá,
Ivott is, s mintha tényleg
A két lány most a mozgás,
A bódító kihívás
Kegyetlen örömével
Vezetne minket arrébb,
Ahol a riadalmat
Felváltja ez a testi –
Elégetô varázslat,
Tavaszi áldozat, jaj!
Dadogtam, míg öleltem
Esztert, ahogy tehettem.

Ámulva vettem észre,
Nemcsak Tamás meg én, de
Eszter se tudta nézni
Közömbösen a játszmát;
Ez a sudár leánytest
Megint más volt. A másság
Mint hogyha áldozattá
Válva lebegte volna
A szűzi testiséget,
Ahogy a zene vitta –
Keverte-felkavarta
A hirtelen megértett
Kényszert, ami a vérben
Feszül, feszít, lejárat,
Megaláz és megindít,
Hogy végül is kitessék:
Mi minden pillanatban
Mások vagyunk, a másban
Remeg az azonosság
S ezernyi idegenség!

Ez a nagyon szemérmes
Tárulkozás, akár a
Toronyból a haranszó
Szerelmes-ünnepélyes
Imádkozásba réved,
Indít mély áhítattal,
Forgatta és forogta
Az áramlás meséjét,
Mintegy megválaszolva
A sok-sok nyugtalanság
Okát, amit a férfi
A nagy-bizonytalanban,
A szétmálló jelenben,
Keserves tudatában
Csak felfedez. Szelíden
Teremtett tiszta órát
Judit és létezése,
S ahogy testén az összhang
Simogatón eláradt,
Ô maga volt a szépsépg.

Új elhatározással
Nyújtotta kérlelôen
Az ujjait, Tamás nem
Akarta megtagadni
A kérést és a kedves
Tobzódás és kerítés,
A megadás, a végzés
Apró villámütését
Ketten fogták fel úgy, hogy
Szikrázva éltek eggyé
Egy mámort, azt, amit nem
Hisznek késôbb maguk sem,
Mert az a képtelenség,
Ami az idegekben
Iramlik, színeket fest,
Fényt áraszt izgalommal,
Forró hevületet, de
Úgy visszafoghatatlan,
Akár a perc, ahogy jön
És tűnik észrevétlen.

Az áramlás a térben,
idôben egybefolyva
Jól megkötötte ôket
S hozzánk a boldog éhség
És a kívánkozás nagy
Hatalma úgy lecsapta
Ágyunk közé a csapdát,
Hogy én ott, úgy, Juditban
Esztert is látva hittem,
Hogy ez nagy-titokban –
Többször-eggyé-fonódó
Együttes nem a négy test,
Valahol több is annál,
Bolondos, vad feszültség,
S amíg tapsoltam értük,
Mert egybetapadásuk
Ôszinte, büszke játék
Maradt nehéz szememnek,
Mert innen távolabbra
Szerettem volna látni –

Eszter ki is találta,
Hogy ez a kép, a látvány
Már több a kelleténél,
S mikor Judit Tamással
A táncot abbahagyta
És fekhelyükre tértek,
Eszter reám kacsintott
És csendes mormogással
Oltotta el a lámpát,
Nem is parancsot adva,
Csak mint jó háziasszony
Közölte, hogy a többit
Rábízza a sötétre,
Amely nem véd, de csábít,
hogy birtokunkba véve,
Amit lehet, megéljük,
Mert minden pillanatból
Csak akkor részesednénk,
Ha ôszintén bevalljuk,
Hogy lopni is szeretnénk.

VI.
Ki tudja, hány idô ment
El jobbra-balra, hányszor
Bódult el az agyamban
A megszűnô levésnek
Ezer szép állomása,
Ki tudja, mit megéltem,
Hol jártam, mit akartam,
Mi volt a lobogásban,
Hová se menekültem,
Ki kergetett, ki ôrzött,
Hány fényben, mennyi árnyék
Vegyült, kinek mutattam
A szívemet, miért nem
Szerettem volna választ?
Ha üldözôm kiált rám,
Akit kérdezni mertem,
Hol is vagyok, tudatban
Hová is távolodtam,
Hogyan kell megnyugodni,
Mondott-e, szólt-e rosszat?

Hova is vándoroltam?
Ki is kutatta nékem
Ezt az utat? Hová lett
Egyetlen-szép kísérôm,
Aki az idegenben
Enged eltévelyedni?
Mi az az ismeretlen
Térség, hová zavartak?
A távolság, a távlat,
A benti féktelenség
Ma általam, miattam
A kinti szurdokokban
Válik jól láthatóvá?
Ha azt mondom, lehettem
És lehetek, igaznak
Tűnik. De képtelenség
E szörnyű látomásban
Valóra igazodni,
Hol van itt mérhetôség
És hogy jut el a tettig?

Az örvénylô kavargás
Mélységén most eveznék
Keresztül? Mintha hangok
Mutatnák most irányom,
Jaj, jaj, csak el ne vétsem,
Csak el ne kiabáljam
A támadó szerencsét!
csak mást ne is akarjak!
Csak máshova ne nézzek,
Csak a helyes irányba,
Ahol az ésszerűség,
A tarka látomások
Simán olvadnak össze!
Ott mintha ksi sebesség,
Lassan csapódna össze
Sürgôs fénnyel, a fénybôl
Okos álomszerűség
És nôi test lopódznék
Elémbe, mintha várna –
Hány forró biztatás ez?

Ennyit hogyan akartam,
Ennyit hogyan hihettem?
Ki és miért fogalmaz
Miattam és helyettem
Itt és ma? És ha kérdést
Kérdés üldözhet erre,
Vagy arra, mit teremtek
E lelki sivatagban?
Ki az, aki belôlem
Kiálmodhat, kiélhet
Egy újabb látomást, mely
Akár a vak kísértet
Bolyonghat éjszakánként?
Mi van a nappalokban,
Ha ennyit sem hiszünk el,
Mikor a féktelenség
Ezer színes folyamban
Válik csodálhatóvá?
Mi hozza ezt az élményt,
S ha itt van, hogy marad meg?

Ilyen vad tartalommal
Pattant belôlem újra
A félelem, a kérdés,
Mikor azt vettem észre,
Hogy árva fény vetôdik
A furcsa mennyezetre,
És Eszter, Eszter itt van,
Akár a bizonyosság.
Nem tudtam már egészen,
Hogy ez a körbeforgás
Belülrôl felmaródott,
Vagy szólt a kinti hangban,
De azt csak észrevettem,
Hogy egymagunk vagyunk és
A másik test kigyúlva,
Alig-alig ruhában,
Kitárva-elborulva
Csak fekszik és iramlik
Az álom ferde síkján:
Mellettem és miattam?

Szelídebb áhítattal
Kapartam vissza, hol s mit
Álmodtam-tévelyedtem,
Addig, míg eljutottam,
Hogy Eszter összetáncolt
Minden vonzalmat, aztán
Judit, Tamás hitették
A mámort addig és úgy,
Amíg magam se tudva,
Mi, hol, miért valótlan,
A felsô létezésig
Szerettem volna jutni.
Tudom, Eszter segített
Megérteni, miért nem
Állandó minden együtt,
Mitôl, miért igyekszik
Szabaddá lelkesedni,
Megfosztva már a testet
A meggyôzô szereplés
Kegyes igézetétôl.

Sokára vettem úgy, hogy
Judit, Tamás kioldott,
Eltűntek, mint a kámfor.
Fejemben visszasajgott
Néhány rossz félreértés,
Talán ôk mást akartak,
S én mintha szégyenembe
Temetve, mint a vétek
Lehulltam volna addig,
Ahol a kárhozottak,
A halva-nyomorultak
Tanyáztak, iszonyúan
Kerékbetört agyakkal.
Ott, Eszter mély ölében,
Megszállt a nagy üresség
És a bizonytalanság,
Amit a földi ember
Nem képes elsöpörni
Az itteni terekbôl,
Az itteni idôbôl.

Újból órámra néztem,
Még nem volt az az éjfél,
Még az üres pohárból
Felszállt a részegültség,
Mint undor, sôt kicsípte
A két szemem csodáját.
Az óra mutatóját
Kérdeztem, mit ne nézzek,
Mit nézzek, honnan indul,
Indulhat és terelhet
A jó emlékezés? Vagy
Újból ki kéne várnom,
Hogy Eszterem felébred,
Vagy visszamagyarázzam
A megkérdezhetetlent,
Hiszen az ész, a test is
Csak annyit hordhat össze,
Amennyi a tudatban
Így-úgy megállapodhat,
Mint lett jelenvalóság?

Azt némi izgalommal,
Többször kapartam össze,
Hogy mindenik tagomban
Kesernyés zsibbadás van,
Sôt bűntudat, hogy nem
Éreztem fájdalomnak
A sok-sok veszteséget,
Ahogy a kényes óra,
Vagy más is, úgy kihullott,
Mint szürke por a rostán,
Kihullt üres agyamból,
Helyette látomások
Tenyésztek, óriások,
Akikkel annyi baj van,
Ha úgy kiszabadulnak
Az elzárt ketrecekbôl,
Ahol vad életüknek
Mindenben megfelelve
Várják, hogy a feloldás
Meghozná már a mozgást –

Megint derék barátom
Fordult meg az agyamban,
Akit a tompa várás
Szemérmes fôokává
Léptettem úgy elô, hogy
Magam is könyörögve
Kérdeztem, hogy jutottam
A gyötrô gondolathoz,k
A poklos árvasághoz,
Amibôl azt se láttam,
Amit az idegenség
Rajzolt a koponyámra,
A kétkedô felejtés?
Valami szép zenére
Emlékeztem, mi volt az?
Bizony, meg kéne nézni!
A gépek már kihunyva
Aludtak, mint a holtak,
Nem küldve a fogódzót
A vissza-látomáshoz –

Sikerült felfedeznem,
Hogy a kicsinyke térben,
Úgy, összezsugorodva
Magam vagyok azóta,
Hogy a széttört valóság
És egy csendes közösség
Elzárt engem fogollyá.
Tarkán-mihaszna tárgyak
Vettek körül, amiktôl
Semmit nem is reméltem,
De érthetôn nevették,
Hová is eljutottam,
Mivé is elszaladtam,
Félelmem mennyivé tett,
Milyenné aljasodtam,
Mikor a kósza mámor
Oldotta rettegésem,
Vagy ennyire kiszabta
A testi lét jutalmát,
Vagy olcsó munkabérét?

A bamba gondolatban,
Apránként vándoroltam
A régi temetésig,
Mikor Édesapámat
Tavaszi földbe tettük,
Mert száraz-sós imával
Búcsúztunk tôle, bárha
Szívünket összemarta
A váratlan sietség,
Ahogy okos agyában
Az ér halálba pattant.
Ô volt az én elôdöm,
A fontos láncolatban
Ô volt, akire nézve
Bemérhetem a múltat,
A tájat, az idôt is,
Ezernyi roncsolatnak
Ezer okát felôle
Kell közelítenem, hogy
Egyszer majd megnyugodjak.

Úgy élt itt hat gyerekkel
Meg tiszta asszonyával,
Mint aki azt se tudja,
Hogy minden pillanatban
keserves-új jelenség
Felírja a jövôt is,
Csak észbe kéne venni;
Bizony, tehette volna,
Hogy kimarad a bajból,
Mert apja bírta pénzzel,
De az Édesapámnak
A jellem is parancsolt,
Ne mondják róla, ô nem
Pusztulhat el a harcban,
Mert megveszik a sorsát,
Meg aztán hitte is, hogy
Van egy király, a császár,
S ha az ô nagy hatalma
Istentôl van, tehet mást,
Mint érte halni indul?

Tizennégyben Anyámat
Egyedül-szülni hagyta,
Hogy négy keserves évet
Lehúzva visszatérjen
S hol minden összeomlott,
Ô hitte, hogy van új út,
Kell még az az öt élet,
Mert minden, ami nincs, az
Nem jutna sose szóhoz,
De minden, ami lenne,
A lét kíváncsisága,
Elképzelt összefüggés,
De minden, ami van, már
Parancs is, a parancsban
Évezredes okosság,
Amelyben nincs kímélet,
Csak annyi, hogy a harc van,
A munka van, a küzdés,
A hit, amit a jellem
Súlyként a sorsra rakhat.

Mikor eddig jutottam,
Sunyin, de észrevettem,
Hogy Eszter és a teste
A mennyezeti árnyék
Nagy hálóját teremtve
Agyonölelhet engem!
Azonnal azt kutattam,
Vajjon nem ez az árnyék
Rabolta el ma éjjel
A mozgó öntudatnak
Azt a parányi részét,
Amely az átmenet volt
Az addig rámtörekvô
Örvény és a futás közt?
Egyáltalán, ha tolvaj
Van itt, ki vitte, lopta
Az öntudat terébôl
A perceket, az órát,
Ki fosztott meg, mitôl is,
S hogyan teremtem újjá?

Azért jutott eszembe
Édesapám e kényes,
Nem imádságos órán,
Mert onnan is, utólag,
Jelezni is szeretné,
Hogy ez az árva lélek,
E rossz tudat, e jellem,
Egészen háborodva
Úgy vált bizonytalanná,
Mint minden, hogyha rosszul,
Jövônek is elôtte
Fekszik fel a deresre,
Ahol a nyugtalanság
És a megérthetôség
Mindig kettészakítja
A naplót és a számlát,
S a földi szem a mélység
És a megélt magasság
Iszonyatát tagadja,
Mert még szeretne látni?

Mit látunk itt közelben?
A perctôl távolodva
Mit érzünk? Vagy ha semmit,
Parányi részletekben
Csak megmarad az élet?
Az elfutó jelenség
Kit, hol, hogy gazdagíthat?
Betömheti a látást
A látható közelség?
Megértheti a szellem,
Ha van bennünk a készség,
A távol-összefüggést?
Vagy a történelemben
Az a valódi szépség,
Hogy olykor, néha-napján
Egy messzi döbbenetnek
Millió a tanúja
És akkor a közösség
Egy szájjal csak kimondja,
Mi az, ami nem álom?

Mózesre gondolok! Vagy
Jézusra? Hány az Isten
Képmása, származottja?
És honnan zeng a hang is,
Mikor a Végtelenbôl
Élni személyesedni
A tett, tudat kiválik?
Ki hordoz, és hogyan, mit?
Mi az anyagtalanság?
Ha van a gondolatban
Testetlenül-kerengô,
Ha van a tévedés, vagy
Véletlen érthetôség,
A megkezdett teremtés
És a kegyes bevégzés
Közötti szép iramban
Akármi, fájdalommá,
Olykor könyörtelenné
Nemesedik az útban,
Ahol vadul a mozgás?

Van-e igazi törvény
A hosszú láncolatban,
Amit megfoghatok? Vagy
Könyörgô részletekben
Kerül ki minden ember,
Félig be sem mutatva,
Amit szeretne tenni,
Félig ki sem fejezve,
Amivé még lehetne?
Minden talán azért van,
Mert az a benti törvény,
Az a nem-várt valóság,
Amiben elmerülnénk,
Az élet igazabbik
Tájában, ismeretlen
Határok, a megélés
És a tételezés közt
Lábatlan forgolódik?
Tüskésen szúr a kérdés:
Hol is van a helyünk itt?

Mi is a földi élet?
Van így, önmagában?
Szabad-e a teremtést
Szabaddá tételezni?
Kell abban azt találni,
Hogy túlvilági minden,
Amit a leskelôdô szem,
Amit a koplaló ész
Be nem fog ésszerűen?
És ha van az a ,,honnan”?,
Akkor van a ,,hová”? is,
Akárhogyan nevezzük
E földi csintalanság
Eszméltetô határát,
Amin túl ott a sejtés,
Az álom által is mért,
Kötetlen ismeretség,
Ahogy ki-megtalálja
A kész anyagtalanság
Ellebbenô ruháját?

Faggattam, csak kutattam,
A párolgó szeszektôl,
Nyűgöktôl szabadulva,
Mert üldözött az élmény,
Böktem magam, hogyan kell
Esendô értelemmel
Az olyan útra térni,
Ahol, ha közbe jön
A felverô riasztás,
Határtalan derűvel
uralkodik a hit, sôt
Szeretetet zenélhet
A jó elégedettség,
Hiszen a biztató rend
Alapja nyugalom, mely
Az áramlás tövében
Szunnyadni hagyja minden
Kétség valódi vágyát,
A nagy-rejtelmes örvényt,
Amely ront, húz, szakíthat!?

Hogy jutottameddig?
Kérdezgettem magamban.
Fekvô testhelyzetembôl
Térképeztem serényen,
Hol is szakadhat ott meg
Az észlelés? Ki, mit, miért
Mondott vagy tett, miközben
A testi elmerülés,
A szellemi kioldás
Úgy vált talajtalanná,
hogy a szükségszerűség
Csak az izzadt anyagra
Terített furcsa hálót?
A kielégülésig
Valóban eljutottam?
Mit is jelent, ha testem
Megkapja, ösztönében
Betölti a parancsot,
Amit ez a világ ad?
Ki ad? Mit ad? Hová tesz?

Kegyetlen izgalommal
Kutattam azt a pontot!
Hol is vesztettem? Addig
Babráltam bent, magamban,
Amíg az a szilárdság
Gyorsan elébem ugrott,
Mikor Judit Tamással
Táncolva megmutatta,
Hogy bennük ott az összhang,
Én meg közéjük estem,
Rút hangon azt kiáltva:
– Mi van most bennetek, bent?
Judit szemet meresztve
Húzódott messze tôlem,
Tamás eltolt magától,
Én meg vadul meredtem,
Majd szánandó-magamban
Haraptam el a kérdést:
– Ez itt a pillanat, most?
És mintha akkor Eszter

– Honnan? – elôtörve
Lefogta két karom, mint
Aki kivédve támad:
– Az az övék, ne vedd el!
A mondat fejbevágott,
Vagy inkább azt jelezte,
Hogy amit én csinálok,
Rossz önzés és a honvágy
Ôrült-vak állomása.
Amíg a balga zsongás
Röpített, a dübörgés
Szavalt-bökött belôlem,
Mint aki azt se tudja,
Hogyan, miért, hová is
Húzhatja szenvedélye:
– De nékem mindenem kell!
Ami elébem áll, nem
Véletlenül csapódik
Az én-tudat falához!?
Ezen mind jót nevettek.

Hogy így volt, vagy nem így volt,
Tovább már meg se mozdult
Ágyam, magam se tudtam,
Hová, miért zuhannék,
Csak rogytam el, ahogy csak
Vizet-kapott homokzsák
Töltôdik fel a súllyal,
Hogy végül azt se tudjam,
Kinek, miért fizetnek?
Bűnnel, vagy bármi módon
Órák, vagy ezredévek
Suhantak el, vagy inkább
Ürültek rám, amíg a
Vesztés és a felejtés
Felôrlô áramában
Odáig hánykolódtam,
Míg az eggyé-mosódó
Árnyék a mennyezetrôl
Mélyen szemembe lógott,
Méltatlan ébredéssel.

Már tudni sem akartam,
Hogy egy kedves barátom
Szemérmetes halála
Szemérmetlen levésig
Úgy juttatott, ahogy csak
Bolond gyerek feszül meg,
Mikor a jó parancsot
Fogadni megtagadja,
De csak azért, mivelhogy
A hangulata máshoz
Kapaszkodott a percben –
Igencsak azt a percet
Szidtam égô magamban,
Ahogy ott elterültem,
Ahol rommá tehettem
Az általam kibérelt
Idôt a három barátot
Megsértve azt hihettem,
Hogy a tivornya-játék
Bűntetlenül lefuthat.

Bűvöltem már az órát,
A számlapot, a számok
Úgy nôttek szánalommá
Eszemnek és szememnek,
Hogy mutatók-közötti
Állásban felfedeztem
Az éjszakát, amit még
Magam elôtt találtam.
A balga bizonyosság
Csak ugratott, hogy itt kell
Megtennem most akármit,
Mert hogyha elmulasztom,
Ha tévedek, valódi.
Nagy kárhozat szakad rám,
Annál is idomítóbb,
Mint lent, a születésben,
Ahol a tehetetlen
Irányítás megadta
A létezés szabályát
A nincstelen tudatnak.

De közbeszólt a szükség.
Mohón korogni kezdett
A gyomrom, mindenünnen
A szomjúság szakadt rám,
S habár a homlokomtól
A két kopasz bokámig
Csurgott le a veríték
Mindenhol, mindenemrôl,
Csak az agyamban éltem
A poklot, a gyehennát,
Ahol tüzes harangok
Szórták a kénesôt és
Hazug-hamis pofával,
Vánnyadt ördögfiókák
Röhögtek fintorogva,
Mint akik jobban értik
A régi nyűgölôdést,
Amit a gyermekévek
Hadartak a fülembe,
Mikor álmot hazudtam.

Egy széles horkanásig
Jutottam, majd lezárva
A száj nagy üregét is,
Félrészeg sóhajommal
A karomat emeltem,
Finomabban taszítva
Eszter fejét a párnán,
Mert a fürdôszobáig
Akartam elzötyögni,
Hogy a kemény, hideg víz
Végül is oldaná a
Nagy tűz nagy áradását,
Minden roggyant csatornán
Áradva a lehűtés
És a gondolkodás szent
Folyamatát, ahonnan
Újból hazatalálok
A jobbik gondolathoz,
Amit rontott az örvény,
Amit magamra hívtam.

Egy szürke látomásig
Érkeztem a tükörnél.
Hajam az égnek állt, az
Arcomból furcsa csontok
Meredtek rám, szememnél
Begôzölt barna ráncok
Csomóba kötve álltak,
Zenei különítmény
Dobolt az üregekben,
Ahol máskor derűsen
A képzelet ha táncolt.
Sôt – villanásszerűen
Tôrök villantak át a
Levegôn azt se zúgva
A puszta vijjogással,
Hogy itt akármi szándék
Formálná rám a végzet
Reménytelen, sokágú
És szégyellt fejleményét,
Ha el kell itt rohadnom.

Ahogy így nézelôdtem,
És újra csak megittam
A fogmosó pohárból,
Ami zuhogva ment le
A torkomon, betelni
Nem tudtam undorommal,
Hogy eddig élvetôdtem,
Magamban is magamtól,
A benti párbeszédben
Sokáig nyikorogtam,
Így hát nem vettem észre,
Hogy Eszter – édes Eszter! –
Kócos kobakja némán
Bólintva közelített,
Valóban és tükörben
Tekintetét emelte
Felém, akár az űlmot,
Szemét is nyitvatartva
Kutatta, mit tehetne,
Velem, értem, miattam –

Hátulról átölelt, én
Bolyongű szégyenemben
A tenyerébe dugtam
Fejem, szemernyi csókom.
A melle lüktetett még
A hátamon, ahogy csak
A vészesen elárult,
Bizonytalan szerelmet
Siratni jön a mozgás.
Remegve-biztatóan,
Asszonyként megnyugodva,
Hogy térnék már magamhoz,
Árvásan rámfonódott.
Most így vált új rabommá,
Hogy én magam se tudtam,
Ki vétkezett? Felôlem
Kérdezni se akartam,
Bár szégyenem dadogta,
Hogy szólni illenék, sôt
Végére kéne járni.

Hát mondtam is: Te, Eszter,
Az órámról tudom csak,
Hogy mennyi is iányzik
Belôlem. Úgy berúgtam,
Hogy elferdült eszemtôl
Hiába kérdezem most,
Mit és miért tehettem?
Eszter hallgatta, várta,
Hogy gyorsan abbahagyjam,
S mikor már megnyugodva,
És szédülten szuszogtam,
Rám szólt: Kell még? Iszol még?
Felfogva azt az intést,
Maga ivott utánam,
Belefésült hajába,
A szétnyíló köpenybe
Becsomagolta testét,
Majd mint a gyermeket, ha
Tényleg eltörte lábát,
Vitt vissza – még feküdni!

– Pihenh le! Jobb, ha most még
Nem zaklatod magad! Hagyd!
Nem érdemes kinyögni,
Amit magad sem értesz.
De most, hogy elevenné
Válhattam, minden ujjam
Motozta ôt, a testét,
Haját meg mindenét is,
S mivel a nyughatatlan,
Új izgalom lekapta
Szememrôl mind az álmot,
Ô visszasimogatta
A nyűgöset, a durcát,
Amit megérdemeltem,
Becézgetett anyásan,
S mikor újból bevallva
Elmondtam, hogy eszemtôl
Megfosztva éltem át az
Estét, vagy azt a részét,
Amit majd kéne tudnom,
Eszter kíváncsivá lett.

A bársony sôi hangnak
Simuló dallamával
Kérdezte: Az egészet
Szeretnéd visszahozni?
Vagy úgy, az is elég lesz,
Amit az én eszemnek
Sikerült némi részben
Felfognia? – Akármit,
Ami eligazít, ha
Egyéb nem, az a külsô,
A testi tett, az ôrült
Képlet viháncolása,
Ha bárhonnan fogod fel,
Meríted vissza nékem,
Mondd el! Ahogy te láttad!
Ne kímélj! Úgy hiszem, most
Jó messzire zavartak
A küldô szellemek, hogy
Már nem marad kísértet,
Ami riaszthat engem.

Eszter nagyon szelíden,
Ahogy csak a beteggel
Szokták közölni, hány nap
Marad még a halálig,
Suttogva szövegezte:
– Tándoltam, azt akartam,
Hogy semmi vad kerengés
Ne jusson az eszedbe,
Hogy minden gondolattól
Elszabadulj, a testet
Szolgálva még a testtel.
A táncra rátapadtál
Arcoddal, a szemeddel,
Biztattalak, hogy éld meg
Velem, amit a test is
Kívánhat! Ám te néztél,
Csak nézted, mennyi mindent
Találok néked úgy ki,
Hogy közben ott, magamban
Szerettem volna sírni.

Tapsoltál. Jól esett. Majd,
Mint boldog jóbarátod,
Igazi házigazdád,
Szótlan hozzádfeküdtem.
Juditot is tüzelted,
Tamást is, hogy a táncban
Mutassák meg a lényeg
Titokzatos hatalmát,
Mi az, ami közöttük
Valódi, mi a játék.
Tetszett neked Judit, nem
Szégyellte ô se, hogy nincs
Ruhában és Tamás is
Csak engedett neked, hogy
Mutassa férfi-énjét,
Mert adtad a parancsot,
Hogy mit, milyen zenére
Táncoljanak – A hangra,
Minthogyha a derengés
A régi tartományból

Felszállna, úgy találtam,
Hogy Eszter igazat mond.
Görcsös cirógatással
Kértem, hogy mondja arrébb,
Ez még nem az, idáig
Minthogyha én is éltem,
Szerettem volna ôt is –
S azért, hogy megnyugodjak,
S hogy ô is megnyugodna,
Közöltem a szabályt is:
Itt minden keserűség
Már visszafoghatatlan,
És minden kis cselekvés
Visszafordíthatatlan;
Ha súlyos bűntudattal,
Alázat erejével
Vagy gôggel, a kihívás
Csúf módszerével élünk,
S beáll a végeredmény,
De vágyunk tudni róla.

– Úgy gondolom, meséljem?
Igen? – Ha kérhetem még!
Eszter ugorva félig,
Felállt, sétálva vette
Körül emlékeit, sôt
Mintha erôltetetten
Az igazat kutatná:
Tamást is verni kezdted,
Döngetted úgy a mellét,
Mint aki nem találja
Önnönmagát s kiáltva
Beszéltél valamerre:
– Minden tudásom atyja,
Az-egyszer-most ne hagyj el
Majd mindhárman lefogtunk,
S mikor már elaludtál,
Mertek elmenni innen,
Mert vállaltam, hogy itt, ma
Akármi lesz miattad,
Veled leszek egészen.

De hogyha elaludnál
És reggel kelten élek,
Még én is megpihennék!
Most jobb, ha itt maradsz, majd
Elrendezzük, ha úgy kell,
A kiesett idôdet!
A hangot félig élve
És félig álmodottan
Hallgattam, míg a hívás
Mögött az öreg ôrszem,
Minden tudásom atyja
Lassan fordulva vissza
Elment. Még távozóban
Küldötte azt az intést,
Hogy minden észrevétlen
Bajlódás árnya mellett,
Valahol ott találni
A nem-valós nyugalmat,
Ahogy tapos, tapossa
A múltat és jövendôt.

VII.
Anyás gondoskodással
És minden aggodalmat
Leplezve fektetett le
Eszter, azt is mutatva,
Hogy ô elalszik, és ha
Reggelig elpihenne,
Erôt gyűjt rendbeszedni,
Amit jól megkavartunk.
Így mondta és a többes
Ragozgatás a szégyent
Újból arcomba bökte,
Mert néhány részlettôl,
Felhangtól eltekintve
Képzeltem el, eszemmel
Számítva ezt is, azt is,
Mit és hová tehettem,
A sértô féktelenség
Hány létrafokra hágott,
S a szokatlan magasból
Hol szédített a mélység.

Mindezt szemem-kinyitva,
Bámulva, a magasban
Kutattam, mint akit most
Váratlanul, de üldöz
A figyelem, a hosszú
Utak, korok magánya,
Magamra haragudtam,
De mást nem is tehettem,
Mint itt elôre-szökve
Kérdezgettem magamtól:
Mitôl is félek? És ha
Itt félek, benti énem
Miért nem oldja el már
Azt a valótlanul-szép
Választ, hogy minden ember
Öröklött gépezet, mely
Húsból-vérbôl, a gondból
Úgy rakja össze énjét,
Ahogy a nagy szerelmet,
Mely folyton útra verné.

Behunytam két szemem, hogy
Eszter ne lássa, meddig
Birkózom még magammal,
És mintha büntetésként
Kiszabtam volna, gyorsan
Számolni kezdtem és a
Számokkal elvegyített,
Nyikorgó dallamokban
Újabb rendet kerestem,
Ahol minden személyes
Kérdés tapasztalásig,
Talán derűre fordul.
Szerettem volna bátran
Matatni, honnan is tört
Le rám a félelem, hogy
Megint elverje rajtam
A pot, az átkozottság
Tudatát hagyva nékem,
Bár a vesszôsuhintást
Kímélôn abbahagyta –

Meddô kikapcsolásként
Szemléltem Eszter arcát,
Az az egyenletesség,
Ahogy lélegzetével
Nyugalmat iktatott a
Lihegtetô idôbe
És abba a szobába,
Már mint rendellenesség
Tűnt fel nekem. Tovább
Félig-megfoghatatlan
Álomnak tűnt, amit már
Megfogtam az eszemmel,
És abban az, hogy örvény
Kavargott fel fölöttem,
Hogy a komoly veszélyrôl
Itt-ott semmit-se-tudtam,
Csak az az egy szilárd pont
Leselkedett felém, mely
Barátom pusztulását,
Mint villanás jelezte.

Tamást miért ütöttem?
Ô ingerelt? Megindult
A ronda harci-készség
Agyamban és eremben?
Hogy aztán fejtetôre
Állítva mindenemmel,
Végül nagyot zuhanjak,
A semmiért kiáltó
És mocskos öntudat vak,
Rámhörgô oldalára?
Ki az az arc? Hol is lesz
Valami arctalanná?
Ki, hol vezethet engem,
Hová, azon az úton,
Amely esetlegesség,
De nagy szükségszerűség,
Mert emberi tudásunk
Határát visszajelzi?
Mit is tehet az ember,
Ha fel van háborodva?

A feldúlt állapotban
Legegyszerűbb, ha rögtön
Bevalljuk, mindenönket
Lezárja itt a test és
A testbôl nem kilépô
Korlátozás, a készség,
Amely tapasztalattal
Töltekezik, begyűjthet
Sok-sok tudást, de nem mer
A kényszer székhelyétôl
Sehova menekülni.
Amit megél, magában
Hordozza, és ha súlyát
Nem bírja, összeroppan.
De honnan is adódott,
Eszter is visszamondta
Azt az eszeveszetten
Görcsös, de földi hangot:
Minden tudásom atyja,
Az egyszer-most ne haggy el!

Egyszer mellemre tévedt
És ebbôl úgy hihettem,
Hogy ôriz. Én, magamnak
A nagy leckét feladva,
Ismét próbálni kezdtem
Teremteni a percet,
Azaz a képzelettel
Arcát amaz Atyának,
Akit ide lehívnék.
Agyam dobolt ugyan, de
Azzal már nem törôdtem,
Hogy szomjazom, a lélek
Elevenére vártam,
Hogy végre nyomra mennék,
Megtudnám, ki a hívott,
S mért hívhatom? Kutattam
A hangban is a hangsúlyt,
Hogy itt, most lenne méltó
Ez az igazi hívás,
Ha kér az elesettség!

Eszter csak dünnyögött: Te
Miért nem alszol? Inkább
Hallgattam, mintha tényleg
Pihennék. Szusszanással
Hazudva azt, amit nem
Hitt el nekem, de hagyta,
Hogy így tovább-lebegjek.
Megint számolni kezdtem,
Mert vártam és akartam,
Hogy itt, most megjelennék,
Aki miatt remegtem,
Mert testem néha sejti,
Hogy az esetlegesség
Eloldalog, ha bátran
Rákérdezünk a tétre,
Még akkor is, ha olykor
A számadó veszéllyel
Kell furcsán cimborálni,
Mikor a döbbenetnek
A lelke megszakadhat.

Felmérhettem magamban
Idômet, a kitartást,
Meddig kutathatom még
A nékem foghatatlant,
Aki többször jelentett
Nekem a látomáson
Túl is igazi arcot,
Bármily vitatkozással!
Az a valódi élet
Az emberi agyakban,
Ha midnen mozdulatban
Az ember láthatóvá
Válik, vagy úgy, hogy itt lesz
Hús-vér-tömör-alakká,
Vagy úgy, hogy az eredmény
Jelenti azt, hogy itt lesz
Akármit célszerűen.
Akkor tudunk kevésbé
Szenvedni, hogyha társak
Osztják az árvaságot.

Sántítva és dadogva
Örültem az eszemmel
A számok béna rendjén,
És mint aki azonnal
Ketté szeretne válni,
Az egyik pillanatban,
A földi környezetben
Mértem fel azt, amit nem
Ismertem még eléggé,
Eszter asszony-lakását
Bejártam, mint a rendôr,
Akit éjjelre küldtek
Csörtetni-házkutatni.
A tárgyak nem vacogtak,
A bútorok az álmok
Mélyében nyöszörögtek,
Alattam és fölöttem
A háztömeg fészke mélyén
Apró felhang szipákolt,
Mint szikkadt-régi bánat,

Nem úntam el, de féltem,
Hogy elviszi idômet,
Az ébrenlét figyelmet
Ez a nagy körbejárás,
És végül is a mában,
A testtartó jelenben
Nem is található megg
Az, akit én keresnék.
Tarkómon fájni véltem
Az össze-visszaságot,
A hangokat, a tárgyak
Borzongató homályát
Nyűgösnek is találtam,
Ami lassú lemezként,
Mint ócska-löttyös álom,
Csöpögte rám a súlyát,
Betömve rám a súlyát,
Betömve és betúrva
A járatot, ahol még
El kellene sietnem,
Ha bármit is akarnék.

Mint roggyant szalmaszálban
A vízbefulladó, ha
Kapaszkodtam veszettül
Elmálló képletemben:
– Minden tudásom atyja!
Mint végtelen könyörgést,
Harcolnám ezt a kérdést,
S mint aki fegyverével
Csak belelô a látszó
Világba, célja nélkül,
Nem tudva, hol a pont, mely
Sértésre visszasérthet!
Elküldtem ezt a hangot,
E megkergült könyörgést
Valahová, amit nem
Mértek fel nekem eddig,
Amit sohase láttam
Magamnak és magamtól,
Mert térbeli világunk
Rövidje látható csak!

Mondtam tovább, gügyögtem:
– Lemondok önmagamról,
Vedd el, amim van, úgy vedd,
Mint a megélt alázat
Kipusztult veszedelmét,
Csak nyugtass meg, hogy itt vagy,
Hogy nemcsak látomás vagy,
Hogy nemcsak ijedelmem,
Nem lelki kényszerűség
Vag yképzetek homálya,
Vagy mocskos nyugtalanság
Kívánja, hogy kinyittasd,
Amit megélni mernék!
Mi az ostor hegyén csak
Felkötve-megkötözve
Valahová repülünk,
De aki fogja-hajtja
Az ostort és a nyájat,
Nem látjuk, nem hihetjük
Teljes valódiságnak!?

Tudjuk, hogy messze vagy, de
Érezzük, mintha mindig
Látnád, hogy itt vagyunk és
Igen-szorongatottan
Forgunk a részletekben,
Félünk, hoy elveszítjük
Az összeköttetést, mely
Akármi cérnaszálon,
Akármi nagy titokkal,
Vagy széles áradással,
Tán baljós szökkenéssel,
De messze-messzekapcsol,
Nem is a vak idôhöz,
Amely szemét behunyva
Csodálatos kezekkel
Markol belénk, a múltat
Úgy adva vissza néha,
Minthogyha érte élnénk,
Bár a jövôt rabolja,
Ami láz és üresség!

Fejem fordítva balra
Már kezdtem elfogadni,
A szunnyadást, mikor szép
Derűvel és az arcán
A kínzó megbocsátás
Vonulatát kinyitva
Egy férfi-arc jelent meg,
Ki tudja, hol, de láttam,
Megértés és rokonszenv
Vibrált okos szemében,
A széles homokáról
Az áhítat redôit
Láttam ragyogni, láttam
A mindent-jól-megélés,
Egy eddig ismeretlen,
Biztos tájékozottság
Fenségét, nagy nyugalmát,
Minthogyha nékem adná,
Minthogyha elbeszélés,
miben is részesednék:

Nem úgy vagyok, ahogy látsz!
A nagy látszólagosság
Olykor rákényszeríti
A forma sok szabályát.
Sok-sok téves könyörgés,
A kínok nagy ködébôl
Elôtörô fohász kér
Valami bizonyítást,
Amit megért, fogadhat
Az ember itt, a Földön,
De mert a vágy, a készség
A láthatót befogja,
A lassúság viharját
A nézés felkavarja,
Kilépek az idôbôl,
A szándék tengelyébôl
A szeretet kiléphet.
Így bolydul fel a játék,
Amit a képzeletnek
Már régen megnyitottam.

Hogy most magam mutassam,
A földi láthatóság
Határait felöltöm,
Hogy a formák közötti
Résekben és a színek
Állandó zavarban
Tehessem foghatóvá
A lényeget. Tudom, hogy
Ez a valódi játszma
S a szürkeség közötti
Valódi táj, de nincs más,
Mint adni önmagamból
Az emberit, amelybôl
Az is nyilvánvalóvá
Válik, hogy csak miattam
VGan úgy a Lét, ahogy van;
Másrészt a bizonyosság
Határa az a forma,
Amit megért az ember,
Aki test s benne szellem.

A lelki bűvölettôl
Párnámra rászegezve
Meredten felfigyeltem,
Hogy nem a hang, az arc szól,
És mégis hanghatásnak
Fogtam fel azt, amíg még
Behunyt szemmel, de látnom
Hagyott meg ô. A látvány
Nem képezett atalmat,
Csak a fénylô tekintet
Rámszórta áradását;
Az emberi tudásban
Csak annyi most a mélység,
Amit saját magából
Felszínre hoz. A testi
Valóság kényszer, úgy is
Fefogható, akár a
Valódi folyamatnak
Egy kisded állomása,
Ahol köhög a mozgás.

Mondhatnám, hogy a nyüzsgés
Ezerszer eltakarja
A lényeget, de nincs más,
Azért van kényszerűség,
Mint minden küzdelemben,
Hogy az a harc betöltse
A tájban és idôben
Teremtô hivatását.
Az állandót, ha kérded,
Nem látod, nem találod,
Csakis, csakis a harcot!
Az is kétségbeejtô,
Hogy ott, a fürge harcban
Nem is benti ember,
A cél, a végeredmény,
A hatalom a végsô,
Az igazi valóság
A Földön! Úgy találják,
Hogy aki addig eljut
És minden rettegéssel.

Meg is fizeti árát,
Az végleg megtalálta
Ama kerek-egészet,
Amit az ok, a cél is
Szabadságnak jelöl meg.
Pedig bizony nem így van!
Akik a hatalomban
Részt vesznek, a szövetség
Hóhérai maradnak,
És vészes örömükben
Taposnak, félrerúgva,
Mert számításaikban
Erôt erôre mérnek
És kínzó félelemmel
Gondolják a jelenrôl,
Hogy egyszercsak megáll és
Örök idôre szóló,
Szerzôdéses kacajjal
Kisemmizik a népet,
Amely örök igát hord.

– Ne szólj! Tudom, te félsz! De
Elképzeled s nem egyszer,
Hogy végsô számadáson
Letérdelsz ott, mikor majd
Erôd aláhanyatlik,
S az emberi anyagból
Kitör a csúf adósság!
Ezer emlékezés közt
Kibékít a felejtés,
Nem az, ami tiéd, a
Megszenvedô közösség
Emlékezése felhagy
Dolgozni és ezért lesz,
Hogy folyton újrakezdi
A célt, fogalmazások
Között újból felôrli
A sok igényt, amit még
Szeretne birtokolni,
A csendet és a bízó
Elmélkedést! No, most szólj!

Hebegtem és habogtam,
Mint akit fejberúgott
Az onnan jött kihívs:
– Ha te nem az, ne úgy vagy,
Akinek megmutattad
Az én kicsiny szememnek,
De sejtelemnek, érvnek
Fogadtatod el éned,
Akkor mégis lehet, hogy
Valamilyen nyugalmat
Megadsz nekem, amit te
Nem kérsz majd vissza késôbb?
Félelmem most kioldod?
Jobb híján mit ne mondjak,
Minden tudásom atyja,
Most is reámsugárzott
És biztatott, szavaljak.
Felálltam: Hogyha minden
Döntés rólunk, felôlünk
Nem itt esik, de máshol?

Miért van az, hogy itt, ma
És amióta él a
Kis emberi közösség,
Mindenki az erôszak
Ôs rabja? Itt a szolgák
Követ élesre fennek,
Hogy öljenek? Ezért is,
Itt nemcsak szolga szenved,
De retteg fenn a zsarnok:
Egyik se tud magáról
Lemondani. A népet
Igába fogva hajtják
Elôre és a császár
Is kényszerül a néppel
Csakúgy elôremenni,
Ahogy a börtönökben
A zár, bilincs, ha kattan,
A rab, de az a foglár
Is reszket izgalommal,
Mert jog sújthat feléje!

Majd belebátorodtam:
– Ha vannak alapelvek,
Ha a parancsolatban
Egyszer vadul tagadják,
Hogy bármi felelôsség
Vezethet túl a Földön,
Ha más parancsolatban
A megkezdett teremtés
Egész világa zajlik,
Sôt minden összefüggés
Az elrejtett okokban
Kötözve csak irányít,
Hogy minden számadásban
Nem a Föld és hatalma
Lehet igazi címzett,
Miért, hová csapídjunk
A lelkiismerettel,
Hiszen a tét, a mozgás
Semmit se magyaráz meg,
Csak úgy, önnönmagában!

– Ne mondd tovább! – Leintett
Mindentudásom atyja.
A vaksiság a látás
Hibája, akadálya
Minden felismerésnek.
A félelem helyébe
Sohase lép valódi,
Erényes gyôzelemmel
A hit. Ha ritka korban
Kitágul a belátás,
A császár és a nép is
Megállapodhat egyben:
Mindenki csak teremtmény!
,,Emlékezzél! A porból
Vétettél, abba is térsz!”
Minden való, a forma,
A tartalom a Földön
Honos, de részben éli
Azonos önmagát a
Távol kísértetekben!

– Miért mondod nekem most,
Hogy apró részletekben
Veszünk el? – És hadartam
Tovább: Kinek mi haszna,
Ha minden gyötrelembôl
Megújuló sebekkel
Jutunk elôbbre sokszor,
Kitudni és belátni
Érezni, birtokolni
Az ember csak törekszik,
De nem talál a célba?
Az arc megint mosolygott,
Nem bántani, de hívni
Intette rám a gondot,
Hogy hátha észrevenném,
Ami csodálatosság,
Hevítô-szép derengés
E vad találkozásban,
Amibôl nem marad meg,
Csak a hibátlan emlék.

S mintha mondotta volna:
Az ember fölfedezte,
Hogy van a Föld, a Földdel
Alig tudott betelni,
Már érteni akarta,
Hogyan és hány kerengés
Szorító rendszerében
Helyezkedik? Hová is?
Kutatta, mert az okság
Csak kergeti, ha már van,
Kiindul önmagából,
Bevallva és tagadva,
Hogy mindenik öröklés,
Ami van az idôben,
Konok ártalma lenne,
Miközben ideák közt
Törekszik azt elérni,
Ami újabb terekbe
Vezetné régi útját,
Vagy útját, úgy, ahogy van.

Mivel minden megélést
Továbbad a felejtés,
Lomhán halad elôre.
Lehet, hogy túlalussza e
Egyszer minazt, amit nem
Küzdött le fegyelemmel,
Az ellentétek ôrült
Harcát, mivel türelme
Szakad, elrongyolódik.
Túlérett állapotban
Eljutván úgy találja,
Hogy nincs sehol feloldás,
S véget vet minden áron
A furcsa folyamatnak,
Amelynek székhelyéül
A Föld van megjelölve,
Holott ezer erôvel
A végsô térre lesne,
Ahol a jó tekintet
A kezdetet kilesné!?

– Magam is úgy találom –
Mondottam, mert hogy éppen
Éreztem a barátság
S az érzés küldetését –
Amíg a milliókat
A felszökô hatalmak
Fegyverrel kényszerítik
Harcolni, tűrni, élni,
A földi folyamatban
Akadnak óriások,
Valódi küldetések,
A megszemélyesített
Gond, gondolat valódi
Idézôi, akikben
Csak megfogalmazódik
A tartás, a megértés,
Hogy intô példaképpen
Pecsételi a sorsuk
A nem-romló tanítást,
Ahogy évezredekbôl

– Tengerben annyi jéghegy! –
Ugyan magasra nônek,
Akiket úgy kigondolt
A Nagy Idôtelenség,
Akikben épp a forma,
A tartalom a fenség!
Nemis fényes nevekre
Tapogatok, hiszen ma
Ismert néhány okos név,
Akikbôl a világért
A lelkiismeret szól!
– Majd csak bódultam újra,
S ahogy már észrevettem,
Az arc, ahogy megint mást
Jelentett, visszaszólt rám:
– Amíg az ezredekben
Hányódik össze-vissza
A földi kényszerűség,
Akadnak újra hôsök,
Harcban folyton magukkal!

S ha már a végzetekrôl
Kutatsz, a régi emlék
Vigasztaló lehet. Hisz
Ma is élnek igencsak
Megértô fegyelemben
A harctól messze-elzárt
Kis-emberek. A cellák
Mélyében úgy idézik
A végtelent, a Gazdát,
A folyton-láthatatlan –
De felfénylô Igennek
Párázatát, a Rendet,
A földiek urát, mert
Kitágult értelemmel
És a kemény alázat
Parancsát is követve
A lélek-mélyre szállnak,
Eleven-jó hitükkel
Kutatni azt az ösvényt,
Amit kint nem találni.

Ha erdôs rengetegnek,
Vadonnak tételezzük
A féktelen idôt, mely
Folyton-láttatva festi
A történést-cselekvést,
Hatalmas fák között volt
A fényes-tarka tisztás,
Az a derűs középkor,
Mikor az emberekben
A hit, a szép gyakorlat
A látható világból
Igazabb tájra vitte
A lelket és tudása
Minden mohó javával
Tagadta, hogy a testi
Céloknál véget érne,
Amit belül a sejtés,
A nagy megbízhatóság
Kimond a végtelenrôl,
S azt érdemes keresni.

Viszolygó ámulattal
Hallgattam és jegyeztem
A kedves messzi arcról,
Amit felfogni kínált.
És mintha minden értés
Egy könnyed mozdulattal
Újból azonosulnak,
Beláttam, ogy a benti
Térség nem is csak ösvény,
De tágasság, a mélység
És a kecses magasság,
A titkos azonosság
Szelíd-szép tartománya,
Szemünk elé azért állt,
Hogy bármit megtaláljunk,
Ami nem is nekünk kell,
De lépést igazíthat!
Hány széthulló arány visz
Elôbbre és hová küld
A csend? Hódoltat engem?

Még ámulatba esve,
A támadó jelenlét
Újabb hitét kutatva,
Nem kérve, utasítva,
Csak tájékoztatásul
Arcomba belenézte
A jó elôrejelzést:
Valahol, titkos ujjal
Csak megnyomott, kioldott
Akármit is, akárki
– Talán tudásom atyja –
S azonnal gombafelhôk
Potyogtak innen-onnan,
És fordított irányban
Panasszal füstölögnek
A féktelen erôk, majd
Sziklákon és vizekben
Nem a megsemmisülést,
Nem a bomlást követték,
Mint friss nyom balga lépést.

Ami szörnyű repesztést
És rombolást idézett
Elém a kép, azonnal
Engedte felfedeznem,
Hogy itt a lehetôség
Kinyílt, mert tönkremenni
Éppúgy tudunk, ahogy már
Korábban öntevékeny,
Kemény önáltatók, a
Régenvolt óriások,
A régi bikaságok
Az életet eladták,
A testet veszni hagyták
Elvénhedt öntudattal,
S nagy elhatározással
Az öngyilkos megoldást
Választva szabadultak
A szánandó tehertôl,
Ami a meg nem oldott
Kérdések mocska-csôdje.

– Hogy hol van a megoldás?
Ki láthat a jövôbe?
Vagy érdemes-e élni,
A folytatás tudását
Vállalva, elhitetni,
Hogy mindenönk csak úgy van,
Ahoy az egyszemélyes
Tudat alkotja bennünk,
S csakis, csakúgy, miattunk
A gyôzelemre hívó,
Egyetlen nagy parancs van?
– Kérdeztem újra, bátran
És szemtelen szavakkal
Csak visszakövetelve
A kezdeményezést, mely
Magamnak kérte onnan
A választ, mint csak éhes
Utas, ha a falattól
Reméli haladását?
Lehet itt büszke válasz?

Szünetelôbe téve
A sejthetô kegyesség
Valótlan áradását,
Minden-tudásom atyja
Nagyot mondott szemével:
Egyéni és közösség –
Hatóerôk, amikben
A múlt, jelen, jövendô
Tudása és türelme
Egyensúlyt is teremthet
Vagy messze elsodorhat,
Amíg a lehetôség
Az ösvényt nyitva hagyja
Újabb ezer irányba.
Mindenkinek megéri,
Ha megmarad az összhang,
Amit a benti jellem,
A kinti, más okosság
Között kell felfedezni,
Betartva a fegyelmet.

Tudom, hogy kérdezed még,
Miért is volt tudásban
Az a szentelt közösség
Olyannyira magasztos,
A névtelen középkor
Miért is tudta hinni,
Hogy lüktetô erénye
A végtelenre tágult?
Mert lelhetô örömmel
Fedezte árvaságát,
Ismert és tudattal
Követte minden álmát
A lényegig, a szellem
Derűs magaslatáig,
Ahol meghitt kedélye
Olyan hithez segített,
Amely a tiszta tettben
Kutatta a cselekvés
Tartalmát és a célt is,
Hogy fényessé tehesse!

– Ki az öngyilkosok közt
A mérce? Ha van annyi
Földi megmérhetôség
És emberi beosztás,
Hogyan, hová marad meg
A földi nincstelenség,
A teljesség veszélye
Kinek, miért adódik,
Vagy a halál utáni
Új folyamat hová visz?
Ha fel is tételezném,
Hogy minden áradóban
És minden süllyedôben
Csak véges akarat van,
Akkor sem értem azt, hogy
Ki tudjuk majd kerülni
A végtelent! Amit ma
Haszontalan levéssel
Tapasztalunk, mivé lesz
A forma elhalása

Utáni részletekben?
És ha van itt megélés,
Ki menti meg a múló
Csöppséget és azért, hogy
Újabb elemre váltva
Teremtsen és siessen
Kicsiny sorsát letudva
A Teljes végzetéhez?
Kérdésre nyugtatás jött
Az arcon is, fegyelmét
Mosolygássá lazítva,
Ahogy a kérdezéshez
Odasimult a szándék,
Már várta is baráti
Válasszal azt, amit nem
Mondhattam, mert az élô,
Az emberi viszonylat
Úgy válik álmodássá,
Hogy közben azt sem értjük,
Mi is marad magában?

– Így hát az arc derült csak,
Az út mindig haladhat,
Minden ösvény továbbfut?
De hogyha itt a mozgás
A formát is jelenti,
Hogyan lett lényegévé
Az, ami már elôtte
Futott, ami mögötte
Repül el a jövôig?
Marad-e az anyagban
Önálló bármi? Rabság
Építheti a szellem
Akármikor, akárhol
Szép, önálló világát?
Vagy itt, mi, kényszerekbôl
Bóklászunk kényszerekbe,
Miközben a felejtés
És a felismerések
Hiánya elszakítja
Legfôbb vonzalmainkat?

Mire ezt már kimondtam,
Inkább csak gondolatban,
Az arc helyett belódult
Ezernyi fürge körkép.
Ki tudja, hány valótlan,
Öröklött álmodásból,
Hogyan, miért szüremlett
Idáig s most, az egyszer,
Mikor nagyon akartam
A megvilágosulást,
A benties bizalmat,
Ami kedves halálhoz
És a komoly megélés
Fényéhez elvezetne.
A televízióban
Dobálják néha össze,
A híradóban így a
Nap képeit, ahogy most
És széles össze-visszaságban
A fogható jelenlét

Még élô nagyjait, de
Mozgásban is mutatta,
Ahogy a szív, a lélek
A semmiségbe szürkül,
Nullába is hanyatlik
Bennük, mert az üresség
Olykor felmérhetetlen
Rontása üt ki rajtuk,
S nyomukba és helyettük
Azonnal felmutatta,
Hogyan, minô tudással
Görnyednek asztalukra
A csöndben elvonulók,
Akik hiszik, hogy innen
Akadhat jó kiút még!?
Mint hogyha a reménynek
Még fénye, hangja lenne,
Derűs, merész nyomással
Szállt rám a fürge képsor,
Hogy így is teljesednék.

Majd táguló körökben,
Mint hogyha indokolná
Jövômet a jelennel,
Küldötte felvonulni
A bűnös-tarka múltat
És azt a számadást is,
Amit nem is hasonlít
Az emberi jelenhez,
Csak egyre trombitálva,
Hogy így van, senki nem tesz,
Nem is tehet nagyon mást,
Mint létezik! A mában
A tegnapi jelenség
Parancsol, annak ismét
Tegnapja volt, ezért a
Kimúló pillanatban
Homályos ezredekbôl
Vetôdnek itt a hurkok,
Az arcok ismerôsek,
Bár egyiket se láttuk.

Forgatva-forgatódzva
Tűntek fel innen-onnan
Az alakok, a mélybôl,
S nem egyszer a magasból
Leszólva rám, hogy engem
Ki kért fel így, idáig,
Mi lenne itt a formám,
Mi is lehetne célom,
Amíg a senki-földjén,
Ez apró semmiségen
Utáltatom magammal,
Amit nagyon-nem-értek?
Tudtam, fáradt vagyok már,
S mintha a kedves arcból
Más is zihálta volna
A tudhatót, amit nem
Akart elébem adni,
Vagy hasztalan mutatta
A jeleket, amikben
Ott volt minden tudása.

Talán nyugtatni készült
Sok újabb csínytevéssel,
De mintha a jövôbôl
Terelte volna eddig
Keserves látomásom,
Ruhák és ékszerek nagy,
Bolondos garmadája
Égett a tarka máglyán,
A szenvedélyes arcok
Kitágult, vad szemekkel
A lángokat kutatták,
Hogyan pusztul-vegyül el
A hamu hamujában
A testi elesettség,
A szellemi rokonság,
Iszonyatok közötti
Rángással, ott is egymást
Átkozva, mert a zászlók,
A színek és az eszmék
Verték – tagadva egymást.

Hossza, jól felsorolva
A senkik és a fenség
Valódi úttörôi,
Mint egy valódi ünnep
És széles áradás szent
És törpe résztvevôi
Vonulnak egyre messzebb,
Csakis egy mozzanatra
Mutatva meg az arcuk,
Mint bűnösök, akikben
Ez már utólagosság,
S bevallja, mennyi-minden
Máshol, másként marad meg,
Mint rontott cselekvés,
Ahol az indokokban,
A rejtett érdekekben
A hangos szemtelenség
Kihívta már a tettet,
Csak gyôzni minden áron,
Akárhol, bárki ellen.

S amíg a koronás fôk,
Sújtásos nagy ruhákban
Mutatják a lemállott,
Az eltűnô tekintélyt,
Mint régi albumokban
A kép, amely hamisra
Nevetve-mosolyítja
A kínos testi létet,
A szellem lelke nélkül,
Ezek is csak utólag,
Mélázó semmiségnek
Vallják, mik is lehettek
A tűnô számvetésben,
Hogy semmijük maradt és
A semmiben a semmi
Fondorkodó gyalázat,
Amit ingek, palástok
Takarnak el lobogva,
Hirdetve, hogy a múltat
Befedi már a látszat.

S amíg a megbocsátás
Még küszködik, a tegnap
Felreszketett, a félés
Táncolt a várt jövôért,
Ahol magunk megint csak
Akármi-részt, de kérünk.
Mint üstökös, merészen,
Egyetlen íveléssel
Köszönt felém szegényen
A francia középkor
Magasztosult alakja
Alázattal jelentve:
Ardére et lucere –
Elégni fényt lobogva –
Fordítottam hevülten
A lényeget, sietve,
Majd Ágoston talált rám:
A jó Édesanyámnak
Méhének iskoláján
Tanultam meg szeretni.

Lelkemmel, ott, a mában,
Görcsökbe csavarodva
Tagadtam, hogy a képek
Hiába hullanak rám,
Pedig akkor se tudtam,
Bizonyosat magamról,
Mert emberarc vezette
A látomást. Ha ébren
Voltam, lehettem énem
Vadabb szélsô határán,
Ahol nem tart az összhang,
Ahol az érdekeknek
Vonzása megszakad, de
A forma és a benne
Megélô öntudat csak
Dallamra gyújt szelíden:
Emlékezzél, a porból
Vétettél, abba is térsz!
Ha ez így áll, mi van még,
Amit itt kell megélnünk?

VIII.
Mint aki alagútból
Kiérve nem találja
Önnönmagát, a fényt se
Rajzolja a valóság
Árnyoldalát, a rejtett,
Közbülsô állomások
Vak torlaszán megülve
Az öntudat se indít
És végül sem tud annyit,
Hogy bátran, önmagáért
Vállalna bármit, így hát
Szédülten, a bolyongás
Sötétségét matatva
Liheg a bús mezôben,
Mint aki ablakokba
Benéz, hogy hátha lelne
Akármi-szürke otthont,
A tompa bódulatban
Nem is nagyon siratva
A közben-elveszettet –

Valahol ténferedtem
Két rossz, omló határ közt,
Mikor a homlokomról
Nem akart messzemenni
A motozás, a finom
Pókhálós meglegyintés.
Nyomban utánakaptam.
Eszter cirógatását
Elfogtam és hamarján
Akartam a szememmel
Érinteni a látványt,
Hiszen magam magamról
Letépve-messzedova
Az addig-ismerôset,
Csatangoló hadakkal
Egészen-más terekben
Idôztem, úgy bolyongtam,
Mint aki szökve-futva
Valamit megtalál, vagy
Magát is elcseréli?

Eszter a tenyerébe
Emelte a kezem, hogy
Ne kapna oly mohón a
További révedésbe.
Nem szólt, hosszan bevárta,
Amíg eszem s az arcom
Neki is azt jelezte,
Hogy a felébredésben
Magam is visszagyónom,
Hogy itt vagyok, a rémek
Kissé odébbvonultak
És a kaland a bajból
Ugyancsak visszaenged
A század éltetôen –
Utolsó harmadába,
A béke fortyogással
Telt, élhetô körébe,
Ahol megvett nyugalmam
– Ha nem vagyok bolondos –
Használhatom magamnak.

– Reggel hét óra, kedves!
Mondotta ésszerűtlen,
Törött hanghordozással
Eszter miközben én is
szerettem volna tudni,
Hol és mikor vagyok még?
A fürge mutatóujj
A bal kezem tövébôl,
Mint jó rendellenesség
Megmoccant. A szorítást
Eszter átvette tôlem,
S már tudta, hogy az átok,
A kárhozat, akármi
Megszűnik így vagy úgy is,
Számára létezem, mint
Barátja és az élô,
Aki jó szenvedéllyel,
A nagy tanácstalanság
Birodalmát bejárva
E szűk körben topott le.

Kutatva és matatva
Az-újra-még-felismert-
Szorító környezetben,
Ahol minden kiszürkült
És felemás világgá
Apadt, mióta lelkem,
Az öntudat bejárta
Rossza, veszedelmes útját,
Azt hittem, a nyakamra
Malomkövet kötöttek
És minden pillantásban
Szemem a tengelyével
Olyan határra fordult,
Ahol már sem a látás,
Sem a látott jelenség
Nem tér meg. Eszter állta,
Szenvedte bambaságom,
Mint minden rendes asszony,
Aki a férfi lelkét
Ismerni is igyekszik:

– Azért ültem le melléd,
Mert tángva-forgolódtál.
A sóhajt, a nyöszörgést
Nem hagytad abba! Hogyha
Fáradt vagy és aludnál,
Szólj, hagylak! – Két kezével
Megfogta könnyes arcom,
Törölte homlokomról
A szenvedett veríték
Izgalmát, várt is addig,
Amíg szóhoz jutottam,
A hangomat keresve:
Hány óra van? – S ha Esztert
Nem törte meg e síró,
Félig-nyögött rekedtség,
Már tudtam, új erôt ad,
Az elsô mozzanatból
Megél a második, majd
A harmadik, amíg a
Jó rend megáll magában –

De féltem is magamban.
Hogy minden gyengeségem
Kijön e pillanatban,
A nagy tájékozatlant
Kell játszanom, akit már
Félig megsemmisített
Az éjszaka, vagy inkább,
Amit az éjszakában
Magam végigcsináltam.
Gyötörten kódorogtam
A lelki kimerültség
És a félszeg megoldás
Ösvényén. Azt kerestem,
Amit nem kaphatott meg
Az öntudat, a sejtést
És a közelbe-érzés
Csodás-szent mágiáját.
Ami olyan ajándék,
Amit a megnyerô hit
Nem tud elnyerni – Honnan?

Ez, ami mindig álom.
Ez, ami nem szerencse.
Ez, ami nem lehet más,
Mint sors és új csapása
Az ébrenlét felejt
Hitének s most hiányzott.
Bolond vigasztalásként
A gondolat segített,
Vigyorgó számtanomban:
Vak milliók agyában
Fel sem merül a kérdés,
Amit megtámadok, sôt
Úgy tesznek, mintha nekik
Az én bolondos álmom
Fertôzô csúf betegség
És rút métely maradna,
Én meg töröm magam, vad,
Gonosz-kis csörtetéssel
Támadgatok odábbra,
Ahol mások tanyáznak?

Ránéztem. Eszter állt fel
Mellôlem, mintha hívna
És mondta is: Ha nem fáj
Szíved, vagy bármi-másod,
Gyere és reggelizzünk!
– Csak ülj le még! – morogtam,
Mert minden mozdulattól
Írtóztam, azt se tudtam,
Hogy a valódi fájás,
A benti kimerülés,
Vagy épp a földi-testi
Erô hagyott ma cserben?
– Hadd mondjam el neked, hogy
Most érzem a tán miattad
A benti végzetesség
Csapását! Nem, ne szólj most!
Megvert a boldog átok,
Ha meg igaz valóság,
Amit most végigéltem,
Veled közös – mióta?

Majd húztam két karommal
Magamra és magamhoz,
Mert itt a bizonyosság
A folyton-láthatóban
Akarta feltalálni
A feltalálhatatlant.
Öleltem és ölelt és,
Ha van a szigorúság
A kétségbeesésben,
S ha van a bizonyosság
Az elfogyatkozásban,
E megkapaszkodásig
Sűrítve hozta nékem
A jóvátehetetlent,
Hogy el ne is veszítsem,
Amit a halhatatlan
Becsület és merészség
Az útkeresztezésnél
Rámbízott, mint a poggyászt,
Hogy elvinném a célig.

Ruhában, útrakészen
Otthagytam úgy az asztalt,
Hogy a falat le sem ment
A torkomon, csak épp a
Vizet, vizet vedeltem...
Csak álltam, mint akit nem
Ereszt a test, a lélek.
Szerettem volna sírni.
Vagy végleg ottmaradni.
Zsibongó, vén agyamban
A kerekek mozogtak.
A messzi kötelesség
Jutott, fordult eszembe,
A tarka zubogásban
Nevek mozogtak ott rám,
Mint zúgva-zúgolódó
Rémek, hogy a kísértést
A másvilágba űzzem,
Mert itt, a földi rögnél
A lánc csörög, a munka.

És Eszter állt magában.
Úgy állt szobrot magának
És olyan ismerôsen
És mégis ismeretlen,
Nehéz csodálkozással,
Mint hogyha minden emlék
Reá is visszanézne,
Kicsorbult-rossz fogakkal,
Mint minden kósza ábránd
És kancsalul, akár a
Tükör, ha a gerince
Elferdült, vagy ha tényleg
Bolyong a lét s a tengely.
Eszter még szólt: A kávét
Nem is iszod? – Nagyon jó!
Derűsen válaszoltam,
Bár káromolt az érzés
Belül, hogy a szerencse
Ne hagyjon el s agyam mad
Akkor, úgy nem reped szét!

– Nyújtózz egy kicsikét még!
Mozogj, a bódulattól
Hamarabb szabadulsz meg!
Így biztatott meg Eszter,
Akit lyukas szememmel,
Csillaglátás közötti,
Zsibbadt-kis bénaságban,
Ahogy tudtam, követtem.
A feketét megittam,
Kínos, nagy művelet volt,
Hogy ki ne is ömölne,
Hogy jól beletaláljak
A számba és az asztal
Ne menne a helyérôl,
Amíg a röpke csészét
Le nem teszem, amíg a
Fülét nem engedem, vagy
Amíg a reszketésem
Odáig csillapul, hogy
Tehessem, azt, amit kell.

Majd hogy nyújózni kezdtem,
A lankadt két karommal
A levegôt kaszáltam,
A kasza-mozdulattól
A napfény és a rétek
Juthattak már eszembe,
Mikor Apám a sarjút
Suhintó nyisszenéssel
Legényesen levágta,
Majd rám is visszanézett,
Megvárva a tekintet
Szélességét, ahogy csak
Egy gyerek tudja nézni
Az apját. Felnevettem
A benti képre. Eszter 
Kérdezte, elmeséltem,
A látomást. Csapódott
Hozzám a lelke, hittem,
Hogy ô is ugyanúgy lát
És látja az Apámat.

Nyögô-nagy sóhajok közt
Ugyan továbbkaszáltam,
És felzúgó agyamból
Tódult elô a kérdés:
Apám, te értenél most?
Apám, a kérdenélek,
Mit mondanál? Csak azt, hogy
A szív homálya ellen
Gyógyszer a testi munka!
Vagy mondanád, hogy íme,
Megint van az igazság:
Akit a hite elhagy,
Akit a nyugtalanság
Bolond utakra elvisz,
Így jár. Vagy mondaná, hogy
Maradtam volna veszteg
Az eke szarva mellett;
Ha ott a gond van is, csak
Megnyúz a nyugtalanság,
Behatárolt hitekkel

Megnyugtat az, hogy este
Elhallgat és kifárad
A test és vele lenyugszik
A lélek is. A készség
És minden szürke szándék
Akkor tehet beteggé,
Ha az a benti összhang
Csúfol, gubancolódik.
Ugyanezt mondaná-e?
Bizonyosan Anyámmal
Is lenne ott vitám még,
Ha a találkozásnál
Meglátná vészes arcom,
Rámszólna szemlesütve,
Hogy vallanám a bűnöm,
Hogy mondanám okát is,
Mert ôt az egyszerűség,
A romlatlan nemesség
Nevelte, ô csak adta
Lelkét, adhatta volna.

Eszternek megköszöntem,
Hogy ekkora a lélek,
Hogy ekkora az érzés
Miattam és igértem,
Az ébredô alázat
Gyertyái fénye mellett
Mindent jóvá teszek még!
– Nem történt semmi! – mondta
S picinyke köhögéssel
Elárult annyi-mindent.
Ilyenkor réveteggé
És gondolattalanná
Nehezül minden ember,
De mert az akaratnak
Lehet még gyôzedelme,
Nyűgös sajnálkozással
Vallottam: A mulasztást
Letörli ez az élmény.
Ami kötést tudok most,
Az összetéphetetlen.

Ahogy csak az imádság
Kínálja önmagát, csak
Kezem kezébe tettem,
Fáradtan úgy emeltem,
Mint áldozat a másik,
Nagyobbik áldozatnak
Lángját, hogy lenne bátrabb,
Hogy lenne új derű meg,
Hogy lenne új igenlés
A néki-ismeretlen
Élmény, ez a varázslat,
Minden céljára lenne
Erô helyett erôsebb
Támaszték; lenne hitben
A hitnek magja, lenne
A hang megetti hang, a
Mélyen pislákoló fény
Vivô-vevô iránya,
Ahogy majd ellebegtet
A Tájban és Idôben.

Még mondtam, mint a hála
Nemes tanácskozását,
Ölelve-fogva testét,
Aztán már mindenét is,
Mert hittem is magamnak,
Hogy ami bennem éled,
Az majd átadhatóvá
Erôsödik a mozgás
És a beletekintés
Úgy átviszi a térben,
A szánandó idôn át
Az értelem, a hívás
Szemlélhetô csodáit,
Hogy bomló képtelenség,
Akármi balga kétely
S ôrlô alattomosság.
És Eszter elfogadta
A kínálatot éppen
Mikor bocsánatáért
Gyónással esedeztem.

Éreztem, tudtam is már,
Mint aki a bolyongást
Elkezdte és a hozzá-
Illô párt megtalálta,
Hogy nem lesz egyszerű, de
Nehéz se elkövetni
Az ôrület, a látás
Merényletét, a sorsot,
Mert itt, a pillanatban
Az elképzelt elomlás
Helyett csak rátaláltam
A végzetes cselekvés
Útjára. Néztem Esztert,
Kértem, bocsásson el, majd
Vigyázok is magamra,
A reggeli hidegben
A hó, a tél, a farsang
A homlokomra rakja
Fagyott, csípôs ruháját,
Hogy lázam is lehűlne.

A járda görcs-jegére
Lelépni veszedelmes,
Fôképp, ha a szemembôl
A könny a szélbe tódul
És félig láthatóvá,
Makacsul-függönyössé
Teszi e kis világot.
A város ébredését
Markos szelek söpörték,
Harangok is keverték
A sikkanás veszélyét,
Ahogy újból megálltam
Törölni azt a sírást,
Amit már nem a lelki
Megrendülés, a testi
Erôvesztés kerített.
Gyűröttnek és kopottnak
Találtam a ruhámat,
Párámat is, ahogy nagy
Botor csodálkozással

Kiszôttem azt a tervet,
Ahogy a téli reggelt,
Az új élet lehét is
Befúvom. És befúttam.
Gôzölgött már a vérem,
Elzsibbadt izmaimban
Ezer rendellenesség
Értelmetlen kalimpált,
Míg lüktetô agyamban
Élénken élt az emlék,
És mintha szidta volna
A bámuló fegyelmet,
Amely konok fogolyként
Konok markával ôriz,
Miközben egyre térít
Más útra és azáltal,
Hogy elküld és ijesztget
Bolondos harsogással,
Amíg csak látva-látom
Az Arcot, azt, ahogy néz!

– Ugyan mit kéne tennem?
Jó, jó, hazatelefonálok,
Hogy élek, semmi baj nincs!
A sarki telefonból
Röviden úgy recsegtem,
Mint aki tudni v élte,
Hogy bűne már közismert,
Sôt már el is törölték
Söpörve a felettünk
Álló igaz hatalmak,
Ha nem is fôhatalmat
Gyakorló féktelenség,
Akinek asztalánál
Minden csak rossz hasonlat,
Akit megsejtve-látva
A Föld s minden lakója
Megélni kényszerülhet.
Csak a hideg, a tél van,
Mint szélfútt állomása
A téves utazásnak.

A téren áthaladtam.
Már késôn vettem észre,
Hogy az a furcsa nyílás
A messzeségi fénnyel
Kemény templombejárat.
Gondoltam, ott a szél nem
Úgy fáj, ahogy az utcán,
Bementem. A homályban
Kezdtem eligazodni,
A vaskos oszlopok közt
Gyertyákat felfedeztem,
A hajnali-világban –
Az-ide-rándulókat.
Akik már éjszakájuk
Tövében az imádság
Nyűgén, szelíd szavakkal
Kegyelmet esedeznek,
Azt kérve irgalomnak,
Amit a sors szeszélye
Kiönthet még a Földön.

Meghitt, baráti érzés
Fogadta-mindenem. Nagy,
Bensômet is megoldó,
Rámnézô vonzalommal
Körülölelt a csend, hogy
A görcsömet kioldja.
Vagy hogy még itt feledjem
Utolsó tartalékom?
Ki utdja, mennyi-minden
Múló hiábaságot
És hányszor is megéltem?
A pap – liturgiáját
Feszesen-jól betartva,
Egyházi bánatát a
Magáéval vegyítve –
Csak tette a magáét.
Bennem csendben didergett,
Nem is méltatlankodva
A megfáradt alázat,
Akár a nép a padban.

Bátortalan igékkel,
Élesztgetett tudattal,
Közömbös résztvevôje
Akartam lenni, lenni
A szerdai világnak,
A hamvazó-nagy ujjak
Poros-kis-menetének,
Ahogy emlékezésre
Szólítottak, tevékeny,
Rossz bűntudatba hajtva
A lelket is, az ésszel,
Mert könnyű volt belátni
A templomi homályban,
Hogy máshol más, de másképp
Hirdetheti e törvényt,
Az elmúló valóság
Meghajtó-rezzenetlen –
Szép dallamát a szóban:
Elmélkedjél! A porból
Vétették, abba térsz meg!

Mára már majdnem feladtam
A félszeg ellenállást,
Hiszen a forma külsô
Ruhája gondolatnak,
Érzésnek mit se használ,
És ha letérdelek, mit
Kaphatnék innen-onnan?
Aztán ahogy a törvényt
Újból idézni kezdtem,
Mint vértelen rögeszmét,
Az Arc, az a tekintély,
Csak rámvetette újból
Okos szemét, a gondot
Eltolva már elôlem,
Mutatta azt, amit még
Mozdítani lehetne
Belôlem és miattam,
Hogy bármi végleges ég
Megszállna ott, ahol már
Megannyi seb kivérzett.

Így álltam, várakozva
És újból vágyakozva,
Hogy a megrendüléstôl
Végképp omoljak össze,
Mikor az a középkor,
A sok-sok névtelenség,
A sok-sok székesegyház,
A himnuszok, zsolozsma
– Ardere et lucere! –
Vagy – Ora et labora! –
Dúdolni-vinni kezdték
A lelki éhezésig
A sóvárgást, a zsongást.

Itt már mi sem segített,
Ki kellett öntenem hát
A könnyemet, a teste
Üresre szabadítva
Az ôrlô-vad szorongás
Kínjától, hátha végül
Mégis bátrabb lehetnék.

A középkori cellák
Lakóit megkövetve,
Belöl dúdolni mertem
Latinul, csak magamnak,
Nem is gondolva arra,
Hogy bárhova találna
Az a szöveg, amit nem
Erôs megfontolásból,
Inkább csak áradással
Szôttem, ha gyónni kellett:
Semper benedicamus
Te, sic, modo humano,
Hic, in diebus illis,
Et in aeternitate –
Nem is gondoltam arra,
Kit áldunk és akikra
Gondoltam, merre vannak
E gyónó pillanatban
És bennük hány a szándék?

Már hangosan motyogtam,
Sôt hittem, hogy köröttem
Alázatos, borotvált
Fejek a szégyenítést
Középkori jelével
Úgy állanak, szemükkel
A befelé-tekintést
Jelölve tiszta útnak,
És hallottam, ogyan zeng
A himnusz és a dallam
Újuló áramokban,
A lelkek mit felelnek
Felsajgó szólamomra,
S valahol a vizalmat
Az Arcon, ott, az Arcon,
S a szolgáló szerelmet
Eszter szép, messzi testén
Láttam, hittem, hihettem,
Mint ébredô hozsannát,
Hogy hátha mentenének!

