
Égszínkék
Tavaszi ég. Aranyeső. Virágban a mandulafa. Mandulafácska.

Nézem a hatalmas, homokkőből faragott apostolszobrokat, lekoptatta
őket az idő és a szélnek, esőnek, hónak kitett magasság, ahol álltak.
Leemelték őket, és most piros téglás boltíves folyosón, a kőtárban áll-
nak a Székesegyház udvarán. Egyszerűen gyönyörűek, így ahogy
most vannak. Ahogy megsérült a kő a kopásban. Szép a felülete. Ál-
landóságot és időtlenséget sugallnak, ahogy a csendességben állnak
— nem mozdul a levegő, tűz a nap a téren. Ők árnyékban, mozdu-
latlanul. Végigmegyek a négyszer hármas felosztású oszlopok mel-
lett belülről, aztán kívülről is. Minden rendezett, tiszta. Jó néhány
évvel ezelőtt még nem így volt. Korábban oszloptöredékek, szobor-
maradványok, kifaragott, de szinte azonosíthatatlan kődarabok vol-
tak itt. A legvégén pedig, ahol most zárt ajtó van, kis nyitott fülke volt.
Be lehetett nézni, és angyalszobor-torzókat lehetett látni, elfekvőben
egymáson. Volt, amelyiknek a feje hiányzott, volt, amelyiknek a szár-
nya. Romjaikban is lélegzetelállítóak voltak. Vannak róluk fotók, csi-
náltam többet is, többször is. Keresem a képeket, mentettem mindet,
de most éppen nem találom. Kíváncsi vagyok, nem csak a képzelet
játszik-e az emlékezetemmel. Jött a bazilika udvarának felújítása, és az
apostolok idehelyezése. De hová lettek az angyalok?

Lila és fehér orgona összelombozódik. Almafa virága szálldogál a
kerti asztalra, padra. Tavaszi csend van. Halk szavú.

A hosszútornácos ház kapuján kilépünk, elindulunk fölfelé, hogy a
patakhoz érjünk, és mentén még följebb sétáljunk. Egyik zsákfalu-
ból át a másikba: mindkettő csodaszép. A Mecsekben vagyunk, ott-
honos vidéken. Néhány kilométer csak az út, végig patakcsörgede -
zés hangja. Nincs más rajtunk kívül, hallunk minden erdőneszezést.
Néha-néha belelépünk a patakba, hogy átszeljük, jó a hideg víz, le-
vesszük a cipőnket, úgy még jobb. Tavasz van, kora nyári időjárás-
sal. A néhány házat számláló dombokra épült falucskában nyitva a
templom, régi falépcső vezet fel hozzá. Benn a karzatán felújított
Angster-orgona. Most már nem lehet felmenni a közelébe, mint né-
hány éve. Nem baj. Leülünk az egyik padra, felnézünk, és csendben
vagyunk. Tudjuk, hogy összegyűltünk a Nevében. Csendben hul -
lanak ránk, találnak utat bennünk az ima szavai. Visszafelé úton az
egyik házból vendégségbe hívnak bennünket, finom a kávé és a sü-
temény, ülünk az udvaron, ami valójában már erdő. Szobrok kör-
ben. Elég hihetetlen, de valóságos. Visszafelé forrásvizet veszünk a
tiszta, három sziklarésből ömlő forrásból. Az Illatosháznál menta
és citromfű leveleket teszünk egy üvegkancsóba, felöntjük forrásvíz -
zel. Menta íze. Menta illata. Zöldül minden, lassan ereszkedik le az
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A szerző költő, író. Leg utób-
bi írását 2017. 9. szá-
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este, akkor felmegyünk a magasra, a kert végébe. Fekete ég, kö ze li
csillagok. Minden lehetséges, és semmi sem.

Jázmin. Hajnali illat beszűrődik a nyitott ablakszárnyakra simuló
függönyön át. Köszönöm, hogy itt vagy, Uram.

Megjelent magyarul a könyv, amit előző évben Firenzében megvet-
tem, mint nagyregény-újdonságot: 4 3 2 1. Fordításrészlet is lejött
belőle megelőzően. Az angol nyelvű, friss példányt a Feltrinelli nél
szereztem be, a pályaudvarinál. Van egy másik Feltrinelli köny ves-
bolt is, oda térek be gyakrabban, az a Duomo és a kis, galériás, tető-
 téri lakás közelében van. Hazafelé be-bemegyek, miután a mellette
lévő cipőboltban is kicsodálkozom magamat, nézelődöm. Szemben
a firenzei Santa Maria Maggioréval. Oda is többször be-betérek,
vagy csak körbejárom. Merthogy mindez ott van. Eszembe jut,
hogy a regény írójától vannak kézzel írt leveleim még a New York
Trilógia idejéből. És van három könyvem is, amit Paul Auster maga
küldött el nekem még akkoriban; van köztük egy összegyűjtött ver-
sek-kötet és a Fehér terek is, amit lefordítottam; a versekből csak né-
hányat. A római Santa Maria Maggiore és a római Feltrinelli em-
léke is előjön, és hogy miért mentem oda akkor, hogyan találtam
rá. Az egy másik történet. Kedves és szép.

Mediterrán liliom. Tűzliliom. Árnyékliliom.

Bolognában feltűnik egy szobor, nem régi, kortárs. Csók a témája.
Ez a harmadik csókszobor, amiről tudok. Lefotózom. Rodin, Brân -
cuşi és ez utóbbi Guy Lydster szobra vörös márványból. Brâncuşié -
ra emlékeztet. Nagyméretű a két fej. Van vagy nyolcvan centiméter
magas. A talapzattal együtt másfél méter is. Mindhárom kőből. Biz-
tosan megmaradjon. Erős a szerelem, mint a halál. Lángjai az Úrnak
lángjai, a tűznek lángjai. Most már gyűjthetem a csókszobrokat —
legalábbis virtuálisan. Vajon hány lehet a világban?

Nőszirom, tátika, orchidea. Kakasvirág.

Agatha fuksia à la Florencia. Vagyis fukszia achát pink színű csi-
szolt kis kő. A fukszia virágának színére hasonlít. Van olyan az ab-
lakomban. Csüngő fukszia. Csüngő, függő. Játékosan, vidáman.

Tele kertem rózsával. Fehérrel és pirossal.

Reggelente lefelé sétálok a dombról. Most tavasszal különösen jó,
minden lépésnél különleges természeti kalandok ígérete. Minden nap
tartogat újabb színeket és illatokat. A sárga boglárka, a fehér rodo-
dendron, az orgona a lilával, a rózsaszínben játszó különféle cserjék,
magnólia, a bodza, a jázmin, a hárs, és csak lengedez, lengedez, meg-
megcsap az illatuk mindenfelől. Ahogy leérek a körútra zaj, por, vil-
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lamos csikorgása, olajszag. De én tudom és tudok arra gondolni, hogy
nem is olyan messze csodálatos kertek vannak színekkel, illatokkal,
sűrű zöld lombokkal.

Kövi rózsák. Rózsaszínes hortenzia.

Nem győzőm kivárni, vagy alig, amíg a lelkem utoléri a testemet.
Vagy a testem a lelkemet. Hogy szinkronba kerüljenek. Addig is
fájok. Jó nagyon.

Teljes szegfű, szarkaláb, levendulavirág.

Állandóan rakosgatom, ide-oda rendezgetem a festményeket a fa -
lon, és ettől boldog izgalom fog el. Annyira szépek. És ahogy a meg-
világítás változásával más lesz a kép! Csak ülök a súrolt fények ke-
resz teződésében, és nézem a falat. Ami nem üresfehér. Hanem
képes. Festmény-képes.

Bodzaillat. Borostyánlevelek zizegése.

Van egy virág, amit évekkel ezelőtt egy kis piacon vettem tejfölös do-
bozban egy idős férfitől. Nem is értettem, hogy került oda az a férfi
az árusok közé az öltönyében azzal a néhány láthatóan átültetett, na-
gyobb virágból szaporított növénnyel. Mind tejfölös vagy kefires do-
bozban. Csak azért vettem meg tőle, mert úgy éreztem, hogy valami
miatt nemcsak szeretné, de szükséges is eladnia. A növény olyan,
mint a kövirózsa, csak bolyhosak a levelei, és tavaszonként ágacska-
szerű szárat növeszt erősen felfelé törekvőn, mint egy kard. Végül ez
a kardszerű kiágazás korallszínű, szép kis virágokba borul. Meg any-
nyi kis rózsabimbó. Némelykor, amikor öntözöm, eszembe jut az
idős férfi a szürke öltönyében és egész oda-nem-illésében. És hogy
jobb lett volna, ha többet fizetek a virágért, mint amennyit kért érte.

Hétszínvirág.

A Mennyország körúton vagyunk, az 1–9 alatt, a Balaton-felvidéki
dombok felett. Ez így jól hangzik, de közelebb áll a valósághoz,
hogy a dombokon, vagy benne a dombokban. Szent György-hegyi
barangolásunk, kószálásunk során akadtunk a feliratra egy kopot-
tas házfalon, és rögtön be is fordultunk. Bent vendégfogadó udvar,
pontosabban kint vagyunk a hegyoldalban, kilátással az egész Ba-
latonra, szemben Szigliget várromja. Vagyis ez a bent kinn van, cso-
dálatosan és látványosan kinn. Leülünk mindenfelé, farönkre, kő-
lapokra vagy éppen a fűre, bár van néhány asztal és szék is, mégis:
jobb így. A szőlőlevelek ringatóznak az arra járó szellőben. Helyi
bort iszunk és levendulaszörpöt is. Csak ülünk, néha egymásra né-
zünk, mosolygunk. A hegyek állnak, a Balatonon vitorlások, a há-
zigazda szívélyes. Halk szavú csend. Helyén van a világ rendje.
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Szőlővirág. Szőlőleveles lugas. Árnyék hűvöse, délután hullámai
az égen és a vízen.

Trópusi meleg június végén, páratartalom nélkül. Száraz szél moz-
dul egyszer-egyszer. Hársvirágok hullanak, és sárga virágszirmai
betakarják a kertet. Sírnék is, nevetnék is, ha nem a Szent Iván éji
álomra gondolnék. Oltalmadba futok.

Hársillat mindenfelé, mindenfelől.

Szent Iván kápolna a Balaton fölött. Csak június 24-én miséznek
benne. A régi faajtó rozsdás zárjának kulcslyukán keresztül lehet be-
nézni és az oltárra látni egyéb más napokon. Sűrű bozót takarta el
évekig a kápolnát, bukszus bokrok. Kitisztították egy napon, rálátni
a tóra megint, és látszik jó néhány síremlék újra. Kopott kövek, alig ol-
vasható betűk, százvalamennyi évvel ezelőtti dátumok. A bukszusok
újra kihajtanak. Szent Iván napjára kizöldellnek. Áldott légy, Uram.

A harangok zúgásakor sárga lonc illata száll mindenfelé.

Az achát kékje. Medál. Ajándék még akkoriból, amikor nem voltak
kis köveim, és nem ismertem a nevét. Csak egyszerűen tetszett. Ezüst-
láncon hordtam. Aztán eltűnt a kis ékszerdobozok sokaságában. Majd
meglett. Olykor felteszem a nyakamra újra. Az ég kékjei felhőkkel a
dekoltázson. Mint kinézni repülő ablakából és látni a habos felhő-
hegyeket az égen.

Színkék égen. Égszínkéken.

Valamit jelent
Akár egy furcsa szülőasztalon,
csak tolja ki a fényre szakadatlan,
mert ott van benne, mint halott szavakban
a mindent elborító hatalom,

hogy élővé lesz, s valamit jelent
a feltörekvő nyersanyag a fában,
sziromra váltja mind, amit magában
elgondolt egykor, és most mennybe ment

sok-sok virága, ám ez mégsem ő,
felszáll s zuhog le a sziromeső,
hisz sok mindenre képes képzeletben,

MARKÓ BÉLA
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