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Útvégek
1.

A vasútállomás közelében aprócska ház bú~t meg az esőtől kifé
nyesedett/ hatalmasra nőtt, csillagos levelű ricinusok levelei mö
gött. A kert magányos tulajdonosa azért ültette éppen oda őket,

hogy takarja a belátást az utca és a szomszédok felől. Télen nem
számított, de tavasszal nagyon nehezen viselte, hogy az arra járók
beláttak az életébe. Az első fagyos éjszaka után a levelek fölismer
hetetlenül csüngtek a merev szárakon.

Olyanok voltak, mint két tavaszi bodza, amik bár külön búj
tak ki a földből, de félúton az ég felé mégis a másikhoz hajolva
nőttek tovább. Kikerülték őket a kenyérért menők, visszafordul
tak azok, akik elsőre nem hittek a szemüknek. Novemberben
még mindig ott álltak, deréktól fölfelé összekapaszkodva, csu
pasz ágaikat lassan áztatta az őszi eső.

Félek az öregségtől, mondta a nő. Ne félj, én se maradok fia
tal, válaszolta a férfi. A férfiak nem foglalkoznak ilyesmivel, tet
te még hozzá. Hazudta, hogy megnyugtassa a másikat. Milyen
lesz az élet nélküle, még nem gondolkodott rajta. A nő már
igen. Mindketten visszanéztek a bodzákra. A tépett ricinusfüg
göny mögött ott állt az öreg, és a másnapi születésnapja jutott
eszébe. A felesége is, azonnal. Mert még mindig eszébe jut, min
denről. Néhány évvel idősebb volt, mit ő. De attól még élhetne.

2.

Az éjszaka ünnepet hoz, vége a hosszú szenvedésnek. Gyalog me
gy ünk, semmi sem sürgős. A házak ablakain konyhazajok szűrőd

nek ki, a kései vacsorázók edénycsörgetése. Puhán száll el egy
bagolypár fölöttünk. A házhoz érve a szokásos képek: mentőkocsi,
kapuhoz támasztott kerékpár, idegenek a teraszon. A kapu, a ház
ablakai, ajtói tárva. Szabadon szállhasson el a lélek, tudja, hogy
menni kell, de maradna még, így félig szabad csak. Suttogó beszéd
az éjszakában, hangos zokogás is néha. Koporsós, kápolna, kulcsra
zárt, poros ravatalozó, hűlő test, másnap reggelig mindenki haza
megy. A test mozdulatlanságában elkezdődikegy másféle mozgás,
a sejtek lebomlása, az átváltozás. A halál mozgása. Délután lesz a
temetés, utána pogácsa, pálinka a közelieknek. A sokvendéges tor
erre már nem divat. Magukba záruló világok görgenek a lejtőn,

magányba zárulók.
Azt gondolta, hogy ezen túl van. Hogy őt a halál nem rémít

heti el, mindenkit eltemetett, aki számított, akihez kötődött. Egy
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verssor járt az eszében, megetted a halál magvait. A novemberi te
mető rozsdás fái alatt járva, a suhogó talajon lehajolni, megka
parni a földet lett kedve. Ott a halál a rothadásból éledő csírák
ban is, a sóvár gyökerek szívják magukba az éltető nedvekkel.
Nem menekülhetsz, sugallja az este sötétje, a tapasztalás bizo
nyossága, az újra és újra átélt megdöbbenés, amikor kiterítve lá
tod viszont a tegnap még élőt. Feketével körülfogott arc az olcsó
koporsó silány bélelésén, a látvány ridegsége nem sírást hoz,
csak félelmet ébreszt: vége lesz, van egy pillanat, amikor föl
adod, hát akkor most legyen vége, és halni készen mégy ki a ra
vatalozóból, szerencsére a gyászolók csoportja utadat állja, kávét
isznak, cigarettáznak, és egészen másról beszélve térítenek
vissza maguk közé. A mozdulatlanság, a fekete visszavonhatat
lansága megszokhatatlan. A temetések utáni megkönnyebbülés
elnyomja a fájdalmat: nem az elhunyt a fontos, csak te, aki ma
még megúsztad. Elhárítani a saját halált, a jelen pillanatából ki
tuszkolni. Nem számít, hogy később úgyis a pusztulás vár, az a
fontos, hogy ma még nem.

Ma még lehet, bármit.

Requiem
Wolfgang Amadeus Mozart emlékének

INTROITUS: REQUIEM

egy kedves és ellágyult hanggal indul
el mintha a ködbó1 bomlana szét
oson tűz-fény-varázs remegve mozdul
a szenvedésbe hullva esve rég
egy kedves ellágyult hozzám buvó hang
örökre remeg fény-árnyék lebeg
varázs-mételyt az életemre aggat
amely egy másodpercben elpereg
és két-kar-ének szól a néma éjben
a fájdalom ha cseng az űr a mélyben
s lét-képpé andalog a hang a fényben
csomóz a fény s a hang is megszilárdul
és köddé szűrődik a szívelárvul
s a boldog-lét a félelembe tágul
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