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Dorkovics Ágnes

Aydoya717 alszik

Aydoya, Aydoya!

László, a férfi hogy szeretett! Hogy szeretett a király! S
Aydoya: te, a szép kun lány, szeretted-e őt? Vér és nász:
ittak rád a kun nagyurak, aztán fejtetőre állították
a keresztet. Aztán megvédtek a hazát. A keresztényt.
Kis-tura, tas-tura,/2./ itt állt már, ezen a földön.

Október hava van, fáznak ilyenkor a gondolatok. Holdtölte - - fegyvertölte.
Mikor? Melyiké?
Hát mikor melyiké!

Hisz megnézted te is magadat Kína bronztükrén, láttad a
Nílus partján. S ha a sztyeppéi szél vadul arcodba csapott,
torlatlanul csak ő tehette. Lásd, majdnem mindig győzelem:
hisz megdalolták a farkasok a csata hajnalán! Hát röptetéskor
szívedet dobtad a hajnali égre , nem is a sólymot. - És olykor a
talpad alatti föld is elég volt. Olykor csak az élet. Hogy legyen genezis.

Mindent láttál, hallottál, Aydoya!

Nem László térdén, a tivornya elültén.
Még nem virrad, de a harmat már mossa a tájat, itt-ott mocskos
fakupák, borított, baklábú padok, s a sátor nemezén a tücsök
cirpelve kopogtat, hortyog a tábor, kihunyni készülaz utolsó fáklya a félfán.
Hát csak ilyenkor.
Elnyúlsz farkasbőr takaródon, akkor súgja csak ordastestvér:
"Aydoya lányom! Hanoikra kérdlek: milyen morda/ levél
te itt ? ! Vár a kolpa , vá r Csortan / 6 ' a kongur " ' ' lovon!
Oda a köd, ayaz / ! alatt várni foglak a bugazban / '."
Mozdulnál, de a törvény felcsörren szigorú, vas szeretettel:
"Bontsd le a sátrad, szaggasd szét a nemezt is! Égesd
el, hogy a hamva se látsszon! Ház legyen itt már, földhöz
tapadó! Aydoya majd kelmét sző szerelemből, s dolga a várakozás lesz."
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így volt, Aydoya, így-e?

S vársz az időben azóta. Elzúgtak a századok is már.
De néha a Hold felemásan kormozza a tájat, vércse sikolt le
az égből, s lenn a kutyák a sáros utakra kitörnek, pusztai vad
rontja a szántót, fésülködnek a fák is, mint aki elfelé készül.

Tudja a vén kun ilyenkor: Aydoya nyugtalan alszik.

1. 'Holdtölte': Kun László kedvese
2. téli ház, kőház
3. 'Kiskígyó': totemiszlikus állat
4. pisze*, kurva
5. kunyhó
6. eredetileg törzsi, majd személynév
7. pej, vöröses barna
8. derült ég
9. szoros


