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A Rózsafüzér Királynője,
avagy egy utazó napjai

[Ártér, Szelevény, H]
Mint a víz hozta fának, az utazónak meg kéne állnia
itt a helyét, megtalálni dolgát ezek közt a másvilági
fények, másvilági madarak közt (másféle közelségek és
másféle távolságok, jegyzem föl). A veranda ajtaját kinyitja
kutyáinak, fussanak ki a tél végét hajtva, mely tél szépnek
éppenséggel nem volt szép, mondja magában az utazó,
lépteit szaporázva ebei után…, és ami volt, visszanézve,
annak ha volt tündöklése, ártalmatlannak már azt se
gondolná. Nem derül ki az ég; ezt a trágya opált,
amely most felüti fejét a folyóparton, akárha a magány
lépteinek súlya okozná, amit a sikerületlen élet tudata könnyít,
az itteni emberek korai iparkodása az eleve balsikerű életre…,
a panasztalanná lett földjükön, egükön…; messzeségek lettek,
semmivel nem mérhetők, gondolja az utazó. Megragadunk
a Gatyaszárba; mit is kezdenénk nappal, földdel, szederággal,
vagy akár egy túzokkal.

[Újtemplom, Delft, NL]
Az utazót tétova megállásra készteti koponyalármája;
gyóntatószékek gyerekkori hidegrázó morajlása,
azonosítja nyomban, és míg az azonosítás tüze kitart,
betéved a delfti Újtemplomba…; semmit nem tud az
Újtemplomról, így azt sem, hogy négyszáznegyvennégy éve
már a reformátusoké és nem a katolikusoké; azóta, hogy
a „Hallgatag Herceg”, Orániai Vilmos ebbe a városba vette be
magát a spanyolok ellen folytatott függetlenségi harcai során.
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A herceget aztán orvul lelőtte egy fanatikus, rendes vérdíj
ellenében (írom jegyzetfüzetembe). Miféle vallomások
lehetnek azok, amiktől így hallatlan sem tud szabadulni?
Átzúgnak testén az állandó, ruhanyirkosságú vallomások,
váratlan elakadt lélegzetek vagy suttogó hadarások. És
akkor vad, gyilkos szél támad rá, rátapad, körbeforgatja bent
a delfti Újtemplom padjai közt, mozdulatlan, hangtalan imává
formálja. Maradjunk így, megszédülve itt, gondolja az utazó,
ám (jegyzem föl), az imán túl egy képeslapnyi táj látható;
szélült lombok, a tűleveleken dermedt zúzmara, középütt
éjszakai égbolt, alatta gazdátlan ács- és kőművesszerszámok,
gondosan összerakva. „Itt az a hely, ahol a dolog van”,
mondja az utazó. Váratlan egy csuklyás sólyom lepi meg,
közvetlen elé száll le, rá a karzatra; megigézi a sólyom
szempárja; hogy miféle dologra vinné rá az a tekintet.

[Tiszakécske, Nyúl utca, H]
Az utazót megelőzi, majd körbekeríti egy lány hangja,
mielőtt fölfogná, tudja, ennek a hangnak szabadsága
és célja van, és csak úgy rejtett, ahogy a szélirány
sem látszik a kerítés mellett és a házfalon futó szőlő- meg
borostyánleveleken. Az ősz megérlelte leveleiket, ahogy
más és más termők gyümölcseit, a nap átfordult, egy köralak
horganyzott lemezből. Szívdobogással. Ennek a napnak
remegő, reszkető szívhangjai a szőlő- és borostyánleveleken,
miközben átfordul világunk, gondolja az utazó,
és színe a lány hangjának színe lesz…; a mű egy gyerekrajzhoz
hasonlít (jegyzem föl), amelyen, természetszerűen, nincs hiba,
azonban mégiscsak van rajta egy hely, ahonnét tomboló
lángrögök gurulnak szerte, megérintve a növények hulló
csendjét, újjáteremtve, színre, a veszett természetünket.
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