
Mindez akkoriban nem tudatosan volt jelen bennem, húsz évnek
kellett eltelnie, amíg rájöttem, mit is kerestem ott az orgonabokor
mögött, a kútnál. Hogy mit akartam ott megpillantani a mélyben.
És hogy miért épp a sötétség és a mélység kellett ehhez a gyerek-
kori rítushoz.

Az idegenség megtapasztalásán és intenzív átélésén keresztül
vezet az út a másik idegenségéig. Sosem hittem abban, hogy a
másik ember megismerhető. Hogyan is hihetném, amikor önma-
gamról sem tudok semmit. A másik idegenségének megtapaszta-
lása, a megme rítkezés a másik idegenségében mégis az egyetlen út,
amely elvezethet a labirintus feltételezett kijáratáig. Franz Baader
német filozófus írja valahol, hogy az ősbűn mibenlétét valószínűleg
azért nem tudjuk meghatározni, mert már annyira belénk épült,
hogy képtelenek vagyunk felismerni. Azt gyanítom, hogy ez az
ősbűn összefüggésben lehet azzal az idegenség-érzettel, ami mind-
nyájunkban ott lappang. Van valami, ami nem enged bennünket
önmagunk közelébe, ami még attól is megfoszt bennünket, hogy
megtudjuk, kik vagyunk. Ez a valami azonban nem kívülről jön,
nem átokként csap le ránk. Saját lényünkben hordjuk, velünk érke-
zett ide. A megváltás nem lehet más, mint ennek az idegenségnek
a felszámolása.

Évekkel később apám elkezdte a kútba vezetni a szennyvizet. Ha
megtelt a derítő, a maradékot a kútba továbbította a bombára ha-
sonlító orosz búvárszivattyú. A világnak az az egyetlen pontja is el-
tűnt, amelyre otthonként gondolhattam, ahol egyfajta anti-Narcis -
susként a saját ismeretlen arcomat néztem oly sokáig. Pöcegödörré
változott. Nem is történhetett volna másként. Utólag hálás vagyok
ezért apámnak, mert megfosztott egy halálos illúziótól. Hogy azt
higgyem, van otthon. Mert nincsen, itt biztosan nincs. Ez itt nem
az. Az a három éves gyerek abban az eltűnt időben sokkal jobban
tudta ezt, mint én.

Varázslópálca
Az ellenség távolból szemlélt idegen. Az idegen föl nem ismert ven-
dég. A vendég rejtőzködő barát. A barát: angyal és megbocsátás;
 irgalom és őszi ösvények; szókincs, földút, tengerszem, varázsló-
pálca; kézfogásból kifeslő fények az utcán és műgonddal eligazga-
tott ráncok a szíven.

A barát: barát. A vendég, az idegen, az ellenség: alkalom szeretni és
ürügy elbukni. A barát szeretet és elbukás. Közösen vallani szégyent
a szeretetben — a nyelv eddig képes követni a barátot, a barátságot.
A szégyenen és a szereteten túl már csak csönd és karácsony van.

Csönd és karácsony.
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