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Tíz fok a házban. Körülbelül három óra kell ahhoz, hogy feltornáz-
zam húsz fokra a hőmérsékletet. Három éve kivágott, hullaszínű
gyertyánnal tüzelek. Jól megrakom a kályhát, közben elbóbiskolok,
és félálomban megindul a képáradat. Arcok bukkannak fel, arcok a
múltból, egymásba olvadva, szétválva, folyton változva, valami
sötét háttér előtt. Mintha az éjszakai ég lenne az arcok háttere. A csil-
lagok világítják meg hátulról ezeket a leheletvékony arcokat. Ilyen-
kor válik egyértelművé az, amiről máskor igyekszem nem tudomást
venni, hogy mennyire „tagjai vagyunk egymásnak”, hogy meny-
nyire mélyen közöm van ezen arcok tulajdonosaihoz. Egymás éle-
tén vágunk keresztül, kitörölhetetlen nyomokat hagyva.

�

Nem szabad semmiféle fontosságot tulajdonítani magamnak. Az
egyetlen feladat a felszámolás, a felszámolása mindannak, amit ön-
magamnak hiszek. Akármerre nézek, csak a személytelenség, vagy
ha úgy tetszik, Isten arca. Kinézek az ablakon, a kopár, téli erdő.
A patak csíkja odalent az út mellett. Hollók köröznek. Énekesma-
darak szállnak az ablakpárkányra. Zenét hallgatok, valaki gitározni
kezd, aztán a gitár hangja elsüllyed, feloldódik valami mélyről jövő
zúgásban. Egynemű zúgás, mint a pataké, a mélyén dallamfoszlá-
nyok. Soha nem érdekelt más zene, csak az, aminek köze van ehhez
a mélyvilági hömpölygéshez. Minden onnan jön, és minden oda
tart. A közbenső idő tulajdonképpen nem számít. Vagy mégis. Nem
tudom. Két-három hangot játszani órákon keresztül. Semmi cicoma
és szépelgés, semmi hatáskeltés. Mindenki akar valamit a másik-
tól. Szeretnék semmit sem akarni, és akkor talán sikerülne megé-
rintenem azt az egyetlen akaratot, ami a világot tartja.

�

A vágy arra, hogy egyedül legyek a régi padlásszobámban, ahol most
a zenekari próbákat tartjuk. Emlékszem egy nyári napra, amikor reg-
geltől estig ott ültem abban a szobában. Odakint elviselhetetlen forróság,
behúztam a függönyöket és zenéltem. Persze ezt a zenélést úgy kell
érteni, hogy megpendítettem a gitáron például a D húrt, majd a húr
által keltett rezgést folyamatosan erősítettem a visszhangosítóban, az-
tán a visszhangosító által előidézett gerjedést felvettem, és erre a fel-
vett gerjedésre rájátszottam egy másik hangot, amit ismét csak a vég-
telenségig visszhangosítottam. És így tovább, órákon át. Ha valaki hallja,
fejvesztve menekül. Néha beszűrődött a strandról a pancsoló gyere-
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kek visítozása, hajók dudáltak, odabent a félhomályban pedig ez a nem
szűnő, egynemű gerjedés. Ha sokáig hallgattam ezt a zúgást, egy idő
után el tudtam választani egymástól a hangfoszlányokat, amelyekből
összeállt. Külön-külön hallottam minden egyes hangot.

Soha nem tudtam zenélni. Nem tanultam, nem is érdekelt. Jó, ha
egy hangszerre úgy tekintek, mint akármi másra. Kézbe veszem, vizs-
gálom, leütök egy hangot, és figyelem, mit tesz velem ez a hang. Le-
hetne egy bot is, egy kavics, akármi. A zenében soha nem a zene ér-
dekelt, sokkal inkább az, hogy mi az, ami a zene által meg akar
szólalni. Rég nem tapasztalt, euforikus érzés volt ebben a zajorkánban
ülni az elsötétített szobában, és hagyni, hogy maga alá temessen. Csak
ezt akarom, semmi mást. Ha sikerül egy ilyen lassú, mániákus zaj-
építés, akkor az olyan, mintha valami életbevágóan fontosat tudtam
volna meg a teremtésről. Beszélni, írni képtelenség erről, csak a ben-
ne-lét intenzitása számít, a belefeledkezés minősége. A világ bom-
lott ki így a monolitikus létből az idők kezdetén. Ahogy a gyerek tes-
tesül bele fokozatosan a világba. Ha a gyerekeimre nézek, ugyanez
a szédület kap el. Ennek a zajnak a mélyén ugyanaz az erő dolgo-
zik, ami őket növesztette az anyjuk méhében. Semmi más nem szá-
mít, csak a teremtés, de teremteni csak az önfelszámolás áldozata árán
lehet. Ha kihullok magamból, akkor kezdődik minden. Amíg nem
valósul meg az elengedés, teljesen mindegy, mit teszek, mert sem-
miféle értékkel nem bír.

Nem érteni valamihez végül is áldás. Hallgatom a konzervató-
riumot végzett zenészek bravúros játékát. Mindent tudnak, amit
választott hangszerükről tudni lehet, bármit képesek eljátszani. Az
egész mégis végtelenül üres, mert csak imitálja a zenét. A szívet hi-
degen hagyja. Magas színvonalú szakmunka. Papokat lehet hallani
így prédikálni. A retorika kifinomult művészete. Kemény munká-
val kitanult, hatásos hanghordozás, ami mögött a jéghideg semmi
kavarog. Amivel nem azt akarom mondani, hogy ez az én úgyne-
vezett zeném bárki más számára jelenthet valamit. Mert könnyen
lehet, hogy ez az egész csak nekem életbevágóan fontos, más szá-
mára elviselhetetlen. Mégis úgy érzem, hogy talán ez az egyetlen
csatorna, amelyen keresztül elérhetővé válok a másik számára.
Vagy kivételes, ritka pillanatokban az írás által. De akkor ez az írás
sem én vagyok. Csak akkor sikerülhet, amikor nem vagyok.

�

Kilépek az ajtó elé, és hallgatom az olvadékvizektől megáradt patak
hangját. Hatalmasra duzzadt a patak, a hegység szívében nagy hó
volt, és most ez a nagy hó mind a patak testének részévé vált. Olyan
a zúgása, mint a komoly, magashegységi patakoké. Ezt a hangot min-
dennél jobban szeretem. Nemegyszer elhatároztam már, hogy végig-
járom azt az utat, amit ez a patak a forrásától a torkolatáig megtesz.
Elképzelek egy tavaszi napot, amikor hajnalban nekivágok, felme-
gyek valahová a Csóványos alá, és lassan leereszkedem a Dunáig.
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Lezárom a kályhát, az izzó parázs lassan kihuny az üvegajtó mö-
gött. Megfojtom a tüzet. Aztán majd reggel, ha kicsit megpiszká-
lom a hamut, ott lesznek alatta a még mindig izzó parázsdarabok.
Jó, ha a tűz bent van a házban. Látom a gyerekek arcán, mennyire
megbabonázza őket a tűz látványa. Élőlényként tekintenek rá. És
tényleg az is, egy titokzatos családtag, aki ott lakik a téglakuckójá-
ban, és folyamatosan emlékeztet bennünket arra, hogy minden mé-
lyén ő van, a csillagokban éppúgy, mint a föld gyomrában. Egy házi
isten. Végül is a világban minden egyfajta égés eredménye, írja
Sebald a Szaturnusz gyűrűiben. Idebent a tűz, odakint, a völgyben a
harsogó víz. Tűz és víz között alszom el.

most nem tudhatod
mitől ment meg amit
nagyon szeretnél és mégsem
lesz meg milyen zsákutcák
buktatók kátyúk nem kerülnek
így utadba és milyen ajándékot
rejt ez a hiába akarod mégsem a 
ma most nem tárja fel
számodra mennyire jó ez a
hiába ez a hiány ma csak azt
érzed fáj és gyötrődsz
talán éppen a jótól amit nem
láthatsz meg mert
vakfoltodra esik éppen kiesik a
látószögedből és azt hiszed
megvonnak tőled valamit ami
mindenképpen járna neked amit
alanyi jogon kellene megkapnod
de majd akkor egyszer
bevillan és felismered milyen
tökéletes rendezés
következményeként
lehetett ez a semmi ez az
üresség ez a megvonás
életed színpadán
alakítás nélkül a
lehető legjobb
megoldás
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