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Ami nem múlik el
soha

1994. január U.-én elhunyt Jeleségemnek
1994. Húsvét - július

Két szerelmi bánat van tehát.
A második a visszavonhatatlan elválásé, egy élet elteltével, amikor
a szerelem már annyira átalakult, megváltozott, önmaga ellentétébe
csapott át az évek során, hogy azt kérdezzük, vajon ugyanaz-e még.
"A szomorúakkal is megesett a halál."
Most döbbenek rá, mint Titusz Liviusz quidquid progrediorjára a ha
tártalan óceán partján, akit annyit idéztem, szomorúságom nagysá
gára; alászállok a mérhetetlen mélységbe, dantei ívben hullva alá.
Alászállok.

Monique elment; elment; átment a vizsgán. Befogadta a halál. Alá
szállok.
És nem tudom, hogyan járom végig elmúlt életét, az életünket, ho
gyan veszem a hátamra e kísértő múltat, az orfikus utalások e fosz
lányait. De nem félek visszatérni hozzá, hozzánk, mert tudom,
hogy elevenen nem bukkanok a felszínre soha.

***
A valószínűtlen, értelmetlen "élethez" mindenáron való ragaszko
dás erősíti meg és bizonyos mértékig "méri" a világ értelmét,
Jean-Luc Nancy felfogásában ... a ragaszkodás ehhez az élethez,
amelyet általában közönséges életnek neveznek. Történjék bármi
is, vagy majdnem bármi, az elviselhetetlen fájdalmakat érzők ki
vételével, akik néha öngyilkosok lesznek, mindenki ragaszkodik
hozzá. A lehetetlen pillanat eszeveszett öröme, amelynek visszá
ja a halál kétségbeesése, ez a mindazzal aránytalan érzés, hogy
a jövőben immár értelmetlen lenne minden és ennek meg is ne
vezem néhány okát (az emberiség naponta átélt kudarca) ... melan
kólia, mizantrópia, gyűlölet és ... leírom ezt az örömet, az egyetlen
örömet szintén. A bizonyosság ellenére, hogy létezni nem egyéb,
mint nem létezni a többiek nyomasztó sokasága számára, "űrt" al
kotni önmagunk körül (annak az ellentétét, amit Istennek nevez
nek, mert Isten fogalmán, úgy gondolom, a szeretetet értik, amelyet
hordozhat mindenki, a szeretet azonosságát mindnyájunkkal).

***
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Még csak el sem mondhatom neked az igazságot.

Néhány hét után - nem sok hónap, de sok hét után - szükségét
éreztem, hogy ne .változtassarn meg a gondolataimat", ne fokoz
zam a distanciát, ne halmozzam a napokat, képeket, különféle em
lékeket, ha nem akarom teljesen összezavarni a gondolatmenete
met, mintha minket figyelő ellenséget akarnék telepíteni a halálos
ágyad, amivé élő ágyad változott apránként, és a csónak, a sír felé
tartó egyiptomi bárka közé, a gyógyszerekkel, könyvekkel, képes
lapokkal, fehémeművel, telefonnal, különféle orvosi eszközökkel és
műszerekkel, anyagokkal, ollókkal és fecskendőkkel, ezen ágy és a
ma között, jól van, nevezzük mának, szükségét érzem, hogy ápol
jam a szomorúságot, virrasszak gyászolva, megbékéljek a gyere
kekkel, a fogyatkozás, a Léthe közeledése előtt, mielőtt hordaléka
átcsap minden dolgokon, amelyek emlékké változtak valaha.

Mit írjak a kőre, erre a négyszögletes márványlapra, amelyet ma
délelőtt választottam a vízszintes síremlékek temetőjében? Majd ta
lán valamelyik költeményemet; vagy ezt a címet:

ami nem múlik el soha.

***
Ez az első eset, hogy így hagylak el, anélkül, hogy itt lennél. Nem
hallom már hosszú évek óta fölsebzett hangod, amint rosszul pró
bálja palástolni a hosszú évekkel ezelőtt történt sérülést, a hangod,
amint messziről telefonálsz, és amely néhány nap alatt teljesen
tönkrement, amely minden valószínűségellenére elmondta az igaz
ságtalanságot és az elhagyatást, mivel néhány nappal azután a má
sik, a hétköznapi igazságtalanság megismétlődötta hangodban, és
volt is rá okod, annyi, meg annyi évig előre, mert aztán végül el
hagynak persze, el is hagytak végül, tudtad jól és a hangod elful
ladt a magánytól, az értelmetlen távolságtól, meg attól a normális,
ésszerű, szükségszerű és értelmetlen elválástól, kiszikkadt, egész lé
nyed attól a hirtelen, nyilvánvaló és villámcsapás erejével ható vég
zetszerűségtől, a lét fogyatékosságától, a megfeneklett ígérettől, az
együttlét kudarcától, a kegyetlen hibától, az áldozatra jellemző

megrendüléstől,az egész létedet megfertőző bizonyítékoktól,
az egyetértés helyett pedig az ellenkezője, a pillanatnyi brutális
sértés a telefonban, mint rosszul védekező vívók támadásakor, aki
ket eltalál a tőr hegye, már ezredszer talál el a másik tompított
végű tőre,

"ó, fekélyes szerelem dühében megérlelt szívek",
ez az első eset, hogy így hagylak el, anélkül hogy szenvednél és
ahelyett, hogy a bűnhődés megkönnyebbülését kapnám, hogy leg
alább nem okozom fájdalmat neked, most a törékeny és állandóan
fenyegetett szerelmet idézve egykor hőn vágyott elhagyatottságom
szorongatja torkom s változtat síró férfivá, mintha a kedvezőtlen
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körülmények és a kölcsönös félreértések e sok-sok éves viszontag
ságos utazása itt találta volna meg melankóliája birodalmát, elke
rülhetetlen kudarca tonalitását, táplálékát, és adta volna magát át
sajnálkozás nélkül a szakításnak.
Az egyenlítői lagúnán ébredek, jóval hajnal előtt, mint általában,
nevezetes nap van, hasít belém, a feleségem egy hónapja halt meg,
képtelen vagyok azt mondani, hogy meghaltál, e nevetséges tege
zésnek nem volna címzettje, inkább azt mondom, "meghalt", nem
elpusztult vagy olvasott vagy utazott vagy aludt vagy nevetett, ha
nem "meghalt", mintha ez egyszerűen csak ige volna, mintha csak
egy alanya volna a többi között.

***
Két utolsó, leírhatatlan éjszakánk. Te az egyetemi város kórházi
ágyán, a hetedik emeleten, a különleges esetek osztályán, ahol a
szobák ajtai nyitva állnak, minden tele zöld növényekkel, és
klasszikus zene szól, te kedvesem, kinyújtózva fekszel kómában,
nem látom már a szemed, súlytalan tested elveszett a csontvázá
ban, a tumor apró tömege golyóként látszik arcod jobboldalán és
az állkapcsodon; a kór lepecsételte a szádat; két nap és két éjjel
életed már csak lélegzésből áll: fojtott csend uralkodik, akár valami
visszatartott tüsszentés, hosszú csöndes szünet, majd az utolsó pil
lanatban mintha csuklás hangzana föl, majd e szörnyű trocheus
megismétlődikaz éjszakában,
én balra tőled, mint egész életünkben, a tábori ágy végén, haláltu
sád szintje alatt, feszülten fülelve, üres fejjel, öntudatlanul vagy sü
keten vizsgálódva,
két utolsó hitvesi éjszakánk, utolsó hitvesi elhálásunk, utolsó egy
más mellett nyugvásunk a halál előtt.

***
Az idő tehát ezen a szobán fog áthaladni, amelyről azt mondtam,
hogy a világ egy szöglete, könyvekkel és rejtélyekkel tele, ahonnan
akácokra és üldögélő, tipegő és civakodó galambokra nyílik kilátás a
széles párizsi háttéren - ez lesz itt majd az én időm: az elbűvölő,

bénító, feledést hozó, számomra előírt iszonyatos jelen.
Ma délután már nem sírok.
"Itt vagyok", mondaná egy claudeli szereplő, pislákoló lámpa a
hullámtörésben, mely inkább kapja a fényét, semmint ontaná, és
semmiféle központja nincs, csak kiterjedése, tekintget körbe csu
pán, pillantása akár az ajándékokat, baráti üdvözleteket nyugtázó
karmozdulat, a lények létezésének bizonyítékaként, ebben a sivár
cellában, ahol szeretnék meghalni a halálom előtt.

Romhányi Török Gábor fordítása
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