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M indig úgy mondta, csonthártyáig.
Nem volt elég neki a csont, nála még a hideg is csonthártyáig hatolt.
Nem volt félúton megállás, hezitálás, nem – nyomás, be a bőr alá, mert Epi-

dermisz, a zsenge ifjú, kinek páncélzata puha volt még, és engedékeny, mint egy serdülő 
szarvasbogáré, aligha tudta volna feltartóztatni, haladt tehát tovább akadálytalanul, átgá-
zolt húson, zsírszöveten, valósággal letarolva azt,

zsír, zsír, zsír, zsír, zsír,
nesze neked!, egyre beljebb és beljebb, mígnem egyszer csak ott találta magát a csonto-

zat roppant építménye előtt. Itt a pillanat töredékére, hát igen,
elbizonytalanodott, habozott, elgyengült, a felfújt önbizalma lelohadt, már-már szin-

te emberinek tűnt, ha ilyet egyáltalán mondani lehet, megemberelte magát, nos, mond-
ta, ha már így benne vagyunk, folytassuk, nem igaz?, hatalmasra felszívta a gyémánt be-
gyét, Zeuszra, hadd legyek méltó, gondolta, és olyan erővel hatolt be, mélyen, igen, egé-
szen a csonthártyáig, hogy onnan már nem volt visszaút, végzetes labirint, befészkelte ma-
gát a szivárványos, áttetsző hártyahálóba, beépült a kristályos matériába, ebbe a finoman 
rezgő védőburokba, ami a csontok háza, ha begyullad, nincs annál gyötrőbb, kínzóbb ál-
lapot, menekül előle ember, állat, ki merre lát, rémült kengurucsorda a bozóttűz dühödt 
lángjai elől, jajongó jegesmedvék a mancsuk alatt recsegő jégtáblákról, hogy mégis a té-
mánál maradjunk.

Csonthártya; figyelj, légy résen, mert ha egyszer befészkeli, bevackolja magát, oda be, 
oda le, mélyen, hát traktorral nem lehet kirántani, volt, hogy két falu között félúton, hir-
telen elfogyott alólunk az aszfalt, mezei földút lett belőle érthetetlenül, előtte napokig esett, 
esett, mindent elborított a sár, amelybe úgy süppedt bele a kedvenc, mintha eleve oda ké-
szült volna, nem bírta elviselni a szégyent, hogy cserbenhagyott, ő, aki ilyet soha nem tett, 
inkább úgy csinált, mintha ez lett volna a cél eleve, és kipörgő kerekeivel csak egyre mé-
lyebbre és mélyebbre fúrta be magát, fröcsögött szerteszét a sár, betakarta a szélvédőt és 
már csak egy apró lukon lehetett kilátni, amikor - évoé! – jött egy traktoros, és szólt, ki-
húz, igen, kihúz ő ebből a szottyogásból, mire tőrdöfésként jött az aggodalom, hogy ho-
rog, vajon van-e, horog?! jaj, istenek, kik odaföntről, páholyból nézitek e hangyafutkosást, 
adjátok, hogy legyen, mert hírlik, nem mindig van, kit érdekel egyáltalán, de most, ennél 
a horogdolognál nem akadt fontosabb, ez lett mindennek alfája-omegája, kiszállni azon-
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ban nem tudtam, hogy ellenőrizzem, mert könnyű szandálos lábam úgy süllyedt volna el 
a nyári sártengerben, miképp az Argó a Hübrisz tengerén süllyedt volna el, ha teste nem 
a Pélión-hegy fenyőiből, orra pedig Dodona szent tölgyeséből származó fából készült vol-
na, szóval, csúnyán csapdába estem, légypapíron a még kapálózó áldozat, akit cseppet sem 
vigasztal, hogy mellette számtalan hulla pöttyözi már a csíkot, előrevetítve baljós végzetét, 
ő, ha lehet, nem kíván közéjük tartozni, még nem, de a Végzet dörzsölt krupié egy valaha 
fényes, lepusztult kaszinóban, és ha nem akad segítség, rien ne va plus, hát én is ott vég-
zem a térerőmentes, lucskos sármezőn, és az élet alólam is éppúgy fogyott volna el, mint 
az aszfalt a kerekeim alól.

Na, és mit tesznek istenek, volt horog. Alánézett a bátor traktoros.
Csodás megmenekülésem így biztosítva volt, de garancia nincs, erre ne számíts, általá-

nos a vélemény, hogy kétféle eset van, vagy van horog vagy nincs, úgy univerzálisan, mint 
általában, és akinek nincs, az hiába teper, teszi a szépet, kellemkedik, fuvolázik, ha ilyesmi 
egyáltalán az eszébe jut, hiába teszi ki a lelkét az ablakba – na az a legrosszabb –, nem fog 
senki-semmi horogra akadni, mert ha egyszer nincsen neki, hát hogy, és akinek nincsen, 
megengedem, talán több nyugodalma, és hasgörcse, szívnehézkedése, gyomorbántalma, 
bélcsavarodása, szélgörcse és a többi rémisztő földi szimptómája kevesebb lesz, vagy nem 
lesz egyáltalán, de nem tudom garantálni, hogy nem fog kékeszöldre penészedni, mint a ne-
mes rokfort, hogy nem fog elrokfortosodni, miközben kétségtelenül, csodálatosan nyugodt.

Lényeg, hogy nagy fának nagy az árnyéka, és ez bármikor könnyedén ellenőrizhető, azt 
hiszed, kifekszel a napra, leteríted a törcsit az elvadult ősgyepre, aztán nagyot sóhajtva le-
dobod magad és végignyúlsz rajta, mint egy kövér házimacska, itt-ott még csillog a bő-
rödön néhány vízcsepp a könnyű úszás után, még hűvös a tested, aztán egyre melegszik, 
felforrósodik, s mint a ravaszul megküldött biliárdgolyók, egymáshoz kocannak a hor-
monok, és már-már pottyannának be a hálóba, egyik a másik után, szép rendben, előbb 
a kék, aztán a zöld, majd a sárga és a fehér, legvégén meg a tűzpiros, amikor hirtelen meg-
borzongsz, de nem Héliosz nagylelkű, pazar ajándékától, a gyönyör hullámaitól, melyek-
nek segedelmével partot érni reméltél, nem, hanem annak a hatalmas fának a lombjától, 
amelyről azt hitted, jó messze van, nem számoltál sem a bolygó mozgásával, sem a lom-
bozat méretével, ránézésre azt hitted, vadgesztenye, képtelenség, hogy nem ismerted fel 
azonnal, platán az, mi lenne más, egy megtermett ősplatán, amelynél szebbet elképzelni 
sem lehet, vastag, foltos törzse, mint egy szelíd masztodoné, melynek rücskeit, kinövéseit 
tapogatni, simogatni, törzsét paskolgatni annyira jólesik, nem fordult még elő, hogy bi-
zonyos megindultság nélkül tudtál volna elhaladni mellette, az érzelmeidet ezzel jól ösz-
szezavarva, más fák nem beszélnek hozzád, csak ez az egyféle, és itt, ez a példány a platá-
nok között is király - mit király, uralkodó, leuralja az egész környéket, beárnyékolja a leg-
távolabbi, előbb még napsütötte zúgot, azt hiszed, biztonságban vagy, világos napfényen, 
felforrósodott tested mégis hirtelen lehűl, egyre hűvösebb lesz, a bőrödön még táncoló 
néhány vízcsepp apró jégkockává merevedik, hideg lesz, hideg, csonthártyáig hatoló hi-
deg, s noha tudod, hogy most kéne felpattanni, felkapni a törülközőt és vagy ki a part-
ra vagy be a házba, egy jó forró fürdőt venni, mégsem tudsz mozdulni, mert ha éppen ez, 
ez a nagyszabású példány közelít, amelynek ekkora az árnyéka, akkor nem mozdulhatsz, 
akkor a szabály az, hogy ha már rádvetült, vedd megtiszteltetésnek, és hát, fürdőruhában 
ezt végigcsinálni nem egy kottdazűr. Izgalmas, de mégiscsak zűr.

Itt a szuvenírkéreg, ha bizonyíték kell.
Csonthártyáig tehát; ha ezt hallod, percig se habozz, szedd a sátorfádat és húzzál el on-

nan, mert később már hiába kapálózol, hiába pörgeted a kerekeidet, csak egyre mélyebb-
re ásod be magad, és a végén már azt fogod hinni, hogy mindez jó. Na itt kell észnél len-
ni, csillagom; nem ellazulni, figyelni. Hallgass rám. Kivételesen.   
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VÍZÁGY

Csak hogy ne mondhasd, nem beszéltem neked a vízről. Ne mond-
hasd, hogy pont a lényegről hallgattam.
Ne mondhasd, nem mondtam, hogy víz nélkül nincs élet. 

Hogy hiába terítenek sok napi járóföldet a lábaid alá, ha egyszer homokból áll, semmi 
másból, pergetheted, míg mozog a kéz, s még van nyál a kicserepesedett ajkad nedvesí-
tésére. Aztán már csak itt-ott, egy-egy napszítta járom- vagy állkapocscsont, és a tömör, 
megszilárdult csend.

Dublinban egyszer vízágyon háltunk, költőé volt a hálószoba, Ulysses jóbarátja. Késő éj-
szaka lett, mire fekhelyünk felszínén elültek a zajosan suhogó hullámok, miután mocanni 
sem mertünk, nehogy felébresszük a másikat. Nem tudhattuk, hogy mindketten éberen 
fekszünk, tágra nyílt szemekkel, holott a kis szobában koromsötét volt, sötétebb, mint oda-
kint a kelta éjjel, a behúzott függönyön fény nem hatolt át, látni nem lehetett.

Mégis, láttam; láttam, hogy jókedvvel kihajózunk az öbölből, láttam a selymes, sma-
ragdzöld partot távolodni, míg teljesen bele nem veszett a derengésbe, a homályba, láttam, 
hogy körös-körül azúrkék a minden, hogy tenger, ég összeérnek, mint azon a Richter-ké-
pen, láttam, hogy elég csak ráfeküdni, és hagyni, hogy vigyen az áramlat, hagyni, vigyen 
ahova akar, Amerika vagy a Jóreménység-foka felé, hagyni, hogy végre nem akarni, hagyni, 
hogy ne legyen oka, csak hagyni megtörténni a dolgokat, úgy, ahogy a világ kezdetén, lé-
legzetvisszafojtva várakoztál a történés peremén, vártad, hogy megtörténjen, így harminc-
három felé, ami fejben már százszor lement, ismertél minden snittet, svenket, gégent és 
nagytotált, kockáról kockára haladtál, és nem volt vágott verzió, noha az utolsó vágás joga 
kétségtelenül nálad volt, de annak a joga is, hogy nem kell vágni, hogy áramolhat, pereg-
het szabadon a cselekmény, hogy belefért minden, amit csak képzelni lehet, és amit el le-
het képzelni, az nagyon is van, persze mégsem úgy, mint amikor tényleg megtörténik, ami-
kor azt érzed, szakad a szív, és a tüdő szétreped, amikor semmi mást, csak azt érzed, hogy

most, most, most, most, most, most, most, most, most
megtörténik mégis, átszakad a gát, és a fantázia lezúdul a valóság vízesésén, hatalmas 

robajjal adja tudtodra, hogy nem álmodsz, mert az álom többnyire hangtalan, nincs hang-
sáv, de itt, a nyögések, hörgések és kiáltások visszhangzó, egymást tükröző labirintusában 
nem lehet kétséges, hogy merre jársz, amikor beáll a csiklóállapot, a mindenség egyetlen 
pontba sűrűsödik, aztán a kezed siklik tovább, egyre beljebb és beljebb, míg az ujjbegyek 
egyszer csak partot érnek a ki-tudja-hol-vagyok partjainál, csak egy a biztos, hogy ide, ép-
pen ide vágytál elejétől fogva, a titkos átjárót viszont nem találtad, az észak-nyugatit, de 
most zubog a víz, csorognak a nedvek a kézfejedre, a karodra, mintha magzatvíz folyna el; 
minden dacosan ellentmondó körülmény ellenére átszöktünk a határon, csomag nélkül, 
travel light, írták a kézikönyvben, mert ha pásztáz a reflektor, ha tiltott zónába lépsz, jó, ha 
nem húz le semmi, ha sebesen szökellni tudtok, mint két edzett ünő, mert ha elkap a ref-
lektor, ha rátok szegeződik, akkor lemerevedtek, és se előre, se hátra, puff, nektek annyi.

Egyetlen dobbantással megugrottuk a határt, átvetettük magunkat, mint a Fosbury, és 
ott, a túloldalon minden vad volt, érdes és idegen, a tájat nem koptatta még simára a meg-
szokás és az érdektelenség, minden új volt, és izgató, a legapróbb fűszál, kavics és csigahéj 
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az újdonság irdatlan erejével hatott, haladtunk az ámulat egyik barlangjából a másikba, 
egy egész komplikált, titkos barlangrendszer volt, és nem hiányzott a kiút, a zöld exit táb-
la, és hidegen hagytak a dolgok, melyek majd elkövetkeznek, a következmény, mert nem 
volt majd, a nulla óra tornádószemében ültünk, ami valójában egy fekete lyuk, egy mág-
neses erőtér, magához ránt és beszippant, és mire a rubintos, fényes cipellődet a sarkánál 
összeütöd, egyszer, kétszer, háromszor, már kihajóztál a szelíden hullámzó, nyílt tengerre, 
melyen kész vagy akár a földet is megkerülni, csak ne szabjon gátat semmi, csak tartson 
még, ameddig vizek borítják a föld felszínét, s amíg még van föld.

Ekkor még nem látod a majdani viharos, haragos zöld tengert, nem látod a törött 
árbócokat, a szakadt vitorlákat, a félig alámerült hajótestet, nem látod a kétségbeesetten 
kapaszkodó kezeket, nem hallod a vízpárától képződő, fulladó köhögéseket, nem érzed 
a benyelt tengervíz maró sóját a nyelveden, a torkodban, nem hallod a sirályok és albat-
roszok hangját, melyeket elnyom a dühöngő vihar, a többméteres hullámoktól már sem 
a hajótestet, sem a partot, sem a másikat nem látod, csak néha, amikor a taraj csúcsára 
felvisz valamelyik, na akkor, igen, ott az a fekete pötty, az az egy szál deszkába elszántan 
kapaszkodó látszik, ott van még, és akkor vadul integetni kezdesz, hogy hahó, itt vagyok, 
bár közben arra gondolsz, hogy igen, ott vagy, de ezzel most mire mentek, egymás sze-
me láttára fogtok elpusztulni, külön-külön, de mégis együtt, van ebben valami szép, csak 
azt nem tudod, hogy ki kérte ezt a szépséget, mikor enélkül is elvoltatok, már bevált, és 
ahogy ezen morfondírozol, egyszer csak meglátsz a messzi-távolban egy tengerjárót, talán 
norvég vagy dán, de ez most, normális vagy?, kit érdekel, tartogasd az erődet arra, hogy 
majd ha megint felvisz a tarajra, tudjál integetni, mert annak több értelme van, mint itt 
hahózgatni, és akkor, akkor azt látod, hogy Poszeidon segédletével, nagyon lassan, méltó-
ságteljesen irányt vált a tengerjáró, és egyenesen felétek tart, látod?, ezért jó, ha narancssár-
ga a mentőmellény, hogy messziről is látható legyél, mintha fluoreszkáló kiemelővel jelöl-
tek volna meg, ez emel ki az óceáni tájból, ez veri vissza a fénysugarakat egyenesen a má-
sodtiszt kukkoló szemébe, és jön, egyre csak közeledik, most már látszik a norvég lobogó, 
de okosan nem jön túl közel, nehogy maga alá húzzon a hajótest örvénye, hanem men-
tőcsónakot bocsát le, amolyan nagyobbacska bocit, négy matróz elszántan evez, és mikor 
már a szélcserzett, napbarnított arcukat és homlokukon a ráncokat is látod, kettő tart-
ja a bocit, kettő meg behúz, először engem, aztán téged, ájultan heverünk a csónak aljá-
ban, majd felültetnek, takarót adnak, és izmos karjaik erős csapásaival visszaeveznek, be-
csörlőznek, a derék kapitány és a személyzet ünnepélyesen, a dekken fogadnak, és akkor 
hirtelen eszedbe jut, mit tudsz skandinávul, mert hát svéd az, nem norvég, de most kábé 
mindegy, god dag Rödluva, sade vargen, mire a kapitány, noha nevet a szeme, rezerváltan 
csak annyit mond, isten hozta Önöket a Walpurgiscsillagon! Anyámnak igaza volt, mon-
dom majd neked most, évtizedekkel később, hogy ahány nyelv, annyi ember vagy, ez volt 
az ájulás előtti utolsó ideám.

De azon a dublini vízágyon ezt még mind nem tudjuk, se a vihart, se a süllyedő hajót, 
sem a a szerencsés megmenekülést, csak ezeket a moccanásra locsogó hullámokat tudjuk, 
minden sóhaj, minden simogatás, összerándulás egy loccs, hullámzik a testünk alatt az éj-
szaka, és erre a hullámzásra, erre a locsogásra alszunk el egymás karjaiban, mígnem reggel 
arra ébredünk, hogy az ágyból elszivárgott a víz, hogy léket kapott a konstrukció, és hogy 
a földön fekszünk, mint két partra vetett bálna. Ez történt Dublinban.

Csak hogy ne mondhasd, nem szóltam a vízről.   
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