
A hegyi füzetből
(részlet)

Megkértem apámat, vigyen fel a Pokol-völgy bejáratáig. Hetek óta ez a
mondat jár a fejemben. Hiába akarok másra gondolni, csak ideig-óráig
sikerül, a vége mindig az, hogy ott találom magam ennél a mondat-
nál, és mantrázom sokáig. Először a hegyi házban jutott eszembe,
ahogy ültem az ablaknál, és néztem a szemközti, hófoltos hegyoldalt.
A frissen leesett hó hirtelen kezdett olvadni. A rövid idő alatt, amit
a házban töltöttem, észrevehetően visszahúzódtak a hófoltok, a
tisztásokról egészen eltűntek, csak a sűrű bükkösben tartottak ki.

Úgy tizenöt éve lehetett. Este megbeszéltem apámmal, hogy vigyen
fel kocsival a kisinóci turistaházig. Induljunk minél korábban, le-
hetőleg még sötétben. Apám korán kel, mindig is korán kelt. Soha
nem tudtam olyan korán ébredni, hogy ne találjam a konyhában,
hogy ne kotyogjon már a kávéfőző, hogy ne szóljon már a rádió.
Az utóbbi években mintha már nem kelne olyan korán, bár ezt nem
tudom, miből gondolom. Mióta nem élek otthon, a szülői házban,
erről nem lehetnek tapasztalataim. Mindenesetre akkor még korán
kelt, de az efféle fuvarok valahogy sosem voltak az ínyére. Nem
mondta ki egyértelműen, hogy mi a baja velük, de látszott rajta,
hogy valami miatt nem tetszenek neki ezek a hajnali kiruccanások.
Talán az, hogy mit keres a fia hajnalban az erdőben, mit akar ott
egyáltalán, mire jó ez az egész. Hogy nem értette, talán ennyire egy-
szerű ez. Ahogy anyám sem értette, ennek ellenére mindig beké-
szítette a hátizsákba a két-három, margarinnal vastagon megkent
kolbászos vagy sajtos szendvicset és az elmaradhatatlan manda-
rint. Egyedül nem jó az erdőn, édes fiam. Akármi történhet veled.
Nem sejtette, hogy éppen ez, ez az „akármi történhet” vonzott az
erdőkbe a leginkább. Hogy történjen végre valami.

Mert sosem történt semmi. Azzal a tudattal éltem sokáig, hogy nem
történik semmi, hogy valójában a semmi az, ami történések lánco-
latának álcázza magát. De erről nem tudtam beszélni senkivel.
Hogy is tudtam volna, amikor számomra is nehezen volt érthető.
Nem, nem kirándulás. Mindig is viszolyogtam attól a szótól, hogy
kirándulás. Miután elolvastam Thomas Bernhard Járás című kisre-
gényét, rájöttem, hogy a járás szó az, ami a leginkább illik ezekre az
erdei kiruccanásokra. Csak járni az erdőben, mozogni, lépéseket
tenni, ami akkor is mozgás, ha éppen megállok. Az erdőben minden
mozgás. Az erdő alapvetően gondolkodás, kezdet és vég nélküli
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gondolatáramlás. Gondolkodni anélkül, hogy tudnám, miről is
gondolkodom épp. Erre mondják talán, hogy „csak úgy jár az
agya”, és tényleg, nekem csak úgy járt, és hagytam, hogy arra jár-
jon, amerre akar. Járt az agyam folyamatosan, számomra is rejté-
lyes ösvényeken, és közben jártam én is az ugyanannyira rejtélyes
erdei csapásokon. Az erdő metafizikája ezt a szabad „agyjárást” je-
lentette nekem. Máshol képtelen voltam ezt a távlattalan ürességet
elérni. Mert ez az agyjárás végül mindig az ürességbe torkollott, az
üresség megtapasztalásának eufóriájáig vitt el. Hogy odaát, az erdő
másik oldalán, azaz a természet mögött az üresség van, egy határ-
talan, szabad univerzum, ami nem lehet más, csak az Isten. Apám
kitett a turistaháznál. Világosodott már, karácsony másnapja volt.
Néztem, ahogy megfordult az ősrégi Mazdával és eltűnik a fák kö-
zött, Kóspallag felé. Sehol egy lélek, a turistaház is kihaltnak tűnt.
Átvágtam a ház mögötti deres mezőn, az erdő irányába. A Pokol-
völgy szájában álltam. Két-három órás kaptató következett, csend,
csend, kihalt, üres rengeteg. Csak néha egy harkály, egy ölyv ár-
nyéka, borz, róka, szarvas nyoma a fagyott sárban. Az, ami ezeken
a járásokon történt, mindig csak jóval később tudatosult bennem.
Előfordult, hogy évekkel később. Egyszer csak tisztán láttam
magam előtt egy évekkel korábbi erdei napot, és világosan emlé-
keztem erdei gondolataimra. Fáziskésés, így mondják. Nem voltam
jelen. Pedig jelen voltam. Önmagam mélyén ropogott a befagyott tó-
 csák jege. Ahol jártam, oda nem követhetett a tudatom. Sem a tuda-
tom, sem senki más. Még én sem léphettem be oda. Az ént el kellett
hagyni hozzá, levedleni, mint a kígyóbőrt. Tele van az erdő énem
levetett burkaival.

A három 
legfurább szó
Mikor kimondom a szót, hogy Jövő,
már a múlté a szótagok közül az első.

Mikor kimondom a szót, hogy Csönd,
elpusztítom azt.

Mikor kimondom a szót, hogy Semmi,
teremtek valamit, ami nincs ott a semmiségben.

Farkas Kristóf Liliom fordítása
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