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Délsziget

Félek, hogy az Ottlik-életmű most már végérvényesen egy eltűnt, égei-tengeri civili
zációr61 való utolsó híradás marad - ha felütnénk az igazán precíz német szakmun
kákat, kiderülne ugyan, hogy e feliratok eredetileg mit is jelentenek, ám közben ész
revétlenül, de költészetté nemesülnének.

Egyszer, egy szombat délután Küthéra legdélibb fokán jártam, nyár volt, augusztus;
a helybéliekkel együtt fürödtünk az öbölben, jobbára fiatal fiúk és n6k. A szigetlakók
mélyen beúsztak, majd a sekélyesben játszani kezdtek: a puszta kézzel elkapott hala
kat messze magasan felhajították a leveg6be és nevettek. Néztük 6ket asziklákról,
hozzájuk képest északi népek (dánok), a b6römet húzta a rákristályosodott só, de arra
gondoltam, mégis inkább szerétnék velük itt maradni a halásztanyán. a homokban
lassan elsüllyed6, kopott asztalok között.

Aztán kijöttek 6k is a partra, alakjuk megn6tt, mint a homéroszi h6söké; b6rükön
megcsillant a napfény, és ahogya tengervíz sokkal puhábban, folyékonyabban lepa
takzott róluk, úgy tűnt, mintha a meleg és súlytalan létezésb61 most kilépnének egy
másfajta világba, s még csak ismerkednének a testükkel, amelynek innentél súlya van,
és a lélegzetükkel, amelynek ritmusa ezentúl perceiket tíz vagy tizennégy ütemre
osztja fel. Közben próbálgatják az inaikat, a szalagokat, hogy melyik mire képes és
mennyit enged, s az izmokat, amelyek lassan, miként egy seb gyógyul vagy fájás
tűnik el, hozzáidomulnak a figyelemmel teli, feszült létezéshez. Idegeik talán még
állandó veszélyérzett61 szűkőlnek, de 6k már borzongató gyönyörűséggel tapasz
talják, hogy hormonjaik felszabadulnak, s testüket bejárják, látszólag oktalanul; ki
tudja, milyen észlelés, látvány, szépségek folytán.

Az ember, persze maradna, ameddig csak lehet, de tudja, hogy ezeka fiúk soha nem
fogadnák be maguk közé - nem, ez lehetetlen -, de amikor visszaindul, nem ku
dare, amit érez, hanem öröm, hogya táj rajzolatát a szívében magával viheti, s egy
halvány érzés, hogy ezekben a vonulatokban azokat a bizonyos jól ismert, szép, nyu
godt és lazán kapcsolódó mondatokat végre viszontláthatta.

Akkoriban többször álmodtam azt, hogy ott maradok a szigeten, csak egy térképet
tartva az iszákomban, hogy tudjam, merre kell menni visszafelé, északnak; nos, akkor
éjjel és nappal többször is arra gondoltam, hogy gyümölcsöt szednék és szerétnénk
egymást úgy, ahogy most már nem tudunk, kamaszszerelemmel; hogy olyan tiszta le
hetnék, mint egy közép-nyugati fiú Oklahomából, amikor otthagyja a kosárpalánkot
és elindul a városba Liz nénihez és Sammy bácsihoz, a nagyvérosba. ahol sűrűbb a
tájék; és hogy...

nAz alacsonyan jár6telihold nagy uolt:"
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