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Kovács katáng Ferenc: 

LUDWIG W           
 Cecilie Løveid-nek ajánlom 

 
A Sognefjord felett, nyolc óra buszút a fővárosból 
amerre a szem körbe, minden irányba elszalad  
mint az errefelé koránt sem ritka vadnyúl, végtelen tér. 
A sirálykarcolta makulátlan kék ég kijózanító  
hűvösében egy zászlórúd nagybőgőhúr-feszes zsinegein  
oszták zászló emléke fonnyad. Légszomjas mozdulatlanság. 
Falmaradvány, nyers kövek, benőtt gyalogösvény.  
A szemmagasságban araszoló napkorong hajszálnyit mozdul  
ferde sugaraival bekárpitozza a meredek lejtőt. Méregzöld színű 
fjord, a túloldal árnyékában bársony fekete. Halszag, sóterhes  
pára tekereg kígyóként a lábak körül: Az éj sötétje várat magára.  
A fjord nyugati fala a vöröslő háttérvilágításban cikkcakkra  
vágott fekete színpadkulissza, sziluettjáték Ibsen drámájához.   
Éjfél körül, mint kénköves katlan, alant fazékba zárt világ 
a láthatatlan fjord, apró kikötők mentén elszórt faházak  
vitorlások, lehorgonyzott sétahajók, mint sirályoknak vetett csali.  
Pokol tornáca lent. A fölszálló pára fény-árnyék tündérjátékában  
a lepusztult épületrészek köveit faggatva egy ember didereg.  
Elhullatott szálkás szavak, szótöredékek, Ludwig W ittfelejtett  
gondolatai susognak elő, zuzmarás kövek repedéseit feszítik  
mint jéggé demedt víz pusztít tél idején. Szavak, szótöredékekek  
rombolják az évmilliók ősmasszívumait; Ludwig W  
ittfeledett tüskés betűszilánkjai. Ezerkilencszáztizenhárom.  
L.W. sötétre, csöndre, néptelen vidékre vágyott, északnak futott... 
 
A bergeni konzul mesélt Norvégia varázslatos éjsötét nappalairól 
zsúfolt bécsi kávézók hangzavarában, büszke dámák ruhasuhogtató  
forgatagában. Ludwig oda képzelte magát, a nagyon távoli  
kihalt, sötét, elhagyatott világba, minél távolabb a civilizációtól. 
Hajóra szállt. Nyáron. Az éjféli nap országában kötött ki.  

 
A fjord mélyén, a magasban várt rá egy faház. Mázolatlan falak.  
Kastélyokhoz, szolgálókhoz, baldachinos ágyhoz, kényelemhez  
puhult testét fapriccs, sziklapad, úttalan utak törték. 
Sirályok visítozása tépte idegeit, s a fény elől naphosszat  
a házikóban raboskodott. A néhány órás szürkületben  
a mélyvizű fjord tátongó ölébe bámult réveteg tekintettel.  
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Rengeteg papír. Fehér lapok mindenütt. Ragyogó tisztaságú hófehér  
felületek, papírcsomók, összegyűrt, széthajigált labdacsok. Faltól falig  
rótt lázas igyekezet, rohamléptek asztaltól ablakig, ajtótól az ágyig.  
Tenyérbe jegyzett emlékmorzsák, galacsinná gyűrt felejtés, szórakozott 
mozdulatok. Az örökkévalóságnak szánt jegyzetek kemény fedelek közé  
fűzve, rendszerezve, beszámozva lapultak a kulcsra zárt fiókokban.  
 
A révész naponta felkaptatott hozzá, de kérdéseire sosem  
kapott választ. Ajtóra tűzött papírlapon olvashatta, hogy mit  
szerezzen be másnapra. Papírt, papírt, s néhány apróságot.  
Ludwig naponta egyszer evett, a révész felesége csomagolt  
kosárba ezt-azt. Egy alkalommal levél érkezett, szép írás 
nőillatú papír. Ludwig mély lélegzetet vett, falfehér arcát keretező  
sötét hajába túrt. Az olvasatlan üzenetet a szemétbe hajította. 
Lázas, gyors sietséggel firkált tovább az egyenletes csíkokra  
szeletet papírdarabokra. Összegyűrte, padlóra szórta, fáradtan zuhant 
az ágyba, halálosan mély álomba merült. Ágnes lépett be az ajtón… 

 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
 
Cecilie Løveid  
költő, írónő 1951-ben született Norvégiában.    
Az utóbbi években Koppenhágában él. Északon 
az egyik legtöbbet játszott drámaíró. Ludwig W 
(Østerrike) c. drámája magyarul is megjelent. 
Legutóbbi versesköte te i :  Gartnerløs 
(Gondozatlan kert, 2007), Nye ritualer (Új 
rituálék, 2008). 
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