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H O R K AY  H Ö R C H E R  F E R E N C

Pánik
Minden azért történt, mert bepánikoltam.
Ahogy gesztikulál a kezem, és ráfogom a
fegyvert beesett arcára, bele egyenest sárga
szeme fehérjébe a pisztoly csövét, és
elsütöm a mondatot, sziszeg egy kígyó,
csattan a kakas, dörrenés, üvöltök hosszan,
artikulálatlan hangon, mint a bolondok :
„Hazudsz, a hátam mögött beszéltél vele !
Pedig ha valami bajotok van velem, nekem
mondjátok el, így, ide, a szemembe bele !”,
látom-hallom magam, és csodálkozom. Az
ember hányszor követi el ugyanazt a hibát ?
Kiabálsz, hadonászol, vádaskodsz, éretlen
gyerekként viselkedsz, gondolom magamban
másnap, most, ahogy újból és újból felidézem,
mert szabadulni próbálok tőlük, emlékeimet.
Ha valaki kitörölné őket, jót tenne velem. De
talán még jobb lesz, ha ide, ezekbe a sorokba
temetem őket.

Ám volt még egy második fázisa, dúlt tükörképe
az esetnek. Ahogy hazaértem, te törtél rám, mint
egy idegen. Kigyúlt az arcod, és lám, most te emelted
fel a hangod, és úgy mutogattál, mint nem sokkal
előtte én, persze egy nő mindig másképp csinálja
ezt is, de az üzenet hasonlóképpen félelmetes volt.
Mert a félelmed mélységes mélyéről tört fel a
kiáltás, és kezelhetetlennek bizonyult. Sem magad,
sem a görcsösen ismétlődő, fel-feltörő szózuhatagra
a szobába belépő fiú sem tudott megnyugtatni,
sem én, hiába próbáltalak szóval és simogatással
csitítani. A félelem, a düh és az önpusztító rom-
bolás ösztöne bennünk lakik, mondaná a lélek-
gyógyász, a pap penitenciát róna ránk, mi pedig
viseljük, mint rossz álom emlékképét, hamis bor ízét,
melléfogott akkord fals hangját, itt belül a tegnap
torz történéseit.
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A nő
és a vers
I.

Minden nő egy vers.
bármerre járod a világot,
hátizsákod mélyén
két gót betűs könyv lapul :
az egyik az Ismerős Versek Könyve,
a másik a megíratlan verseké.
Akit egyszer megismersz,
az első kötetben szerepel.
A másik fóliáns lapjai üresek
maradnak örökre.

II.

Minden vers egy nő.
kényes teste becézésre,
simogatásra vágyik, s még
inkább : személyre szóló,
türelmes gondoskodásra.
Ha megcsal is, te vagy
a hibás, nem tudtad jól
szeretni, ha megcsalod,
akkor is te bánod, szerelme
ott kísért minden ágyon.

III.

Minden nő nő.
Minden vers vers.
A szavak nem érnek el a testig,
a szerelem emlékétől nem
szabadul a lélek. Öreg
este van már, ülsz a vár
alatt a folyóparton, egy
be nem teljesült történetre
emlékezel, kísérteteidtől
sohasem szabadulhatsz.

Az utolsó
roham előtti
éjszaka
A helyőrséget a hagyomány szerint
a fellegvár alagsorában
helyezték el. Innét közel
a lőrésekkel teletűzdelt fal,
ha jön az ostrom, mégis
biztonságos helynek látszott,
a hatalmas sziklákból emelt
akadályok megóvják a termeket
az ellenség torkolattüzétől.

Egyszer már láttam is
a filozófus-királyt.
Hosszú bársonyköpenyben,
mezítláb lépdelt alabárdosai
között, kezében föltekert
pergamen tekercs,
szakálla ősz volt,
de szemében ott hunyorgott
(vagy csak én láttam bele ?)
a végső dolgokról való tudás.

Családomat lent, a táborban,
a pórnéppel szállásolták el.
Onnét járok fel reggelente
a meredek ösvényen, mely
a Bécsi Kapuhoz vezet.

A hóesés lassan belep mindent,
a tűztoronyban holdfényben áll
a trombitás, szederjes színűre
fagyott ujjai már ráfagynak
hangszerére, de nem meri letenni :
a várban néma csend. Álmomban
egy szibillával csókolózom épp,
amikor utolér a hír : a tudósoknak
sikerült megfejteniük a rádión
elkapott titkos jeleket,
hamarosan indul a legutolsó,
mindent eldöntő roham.
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Sir Philip Sidney 
Krakkóba látogat
Krakkó körül a szigorú kőfal kemény ütközeteket sejtet,
a kísérete élén érkező Sir Philip Sidney szeme rögtön
regisztrálja, de látja a körülölelő dombtetőkig felfutó
zöldellő földeket, mezőket is, az emberi kéz által meg-
szelídített, művelt birtokok, apróbb telkek rendjét.

A városkapun át az Angol királyhoz címzett fogadó felé
tart. Aztán a főtérre sétál, van még ideje a találkáig,
amely idáig csábította. A medvetáncoltatón nagyokat
nevet, a vándorcigányok trükkjeit látva elismerően
csettint, prémbundát vesz magának a rekkenő nyárban,
hazaküldeti, a tekergő utcák egész az Akadémiáig vezetik.

Hallotta már hírét a krakkói professzoroknak, ki ne
hallott volna Oxfordban Copernicusról, Padovában
is emlegették merész tanait, de az ifjú angol azt is tudja
róla, hogy a tudományon túl igazi szerelme a költészet.

Bár fiatal még, azt már ő is sejti : férfi számára a szerelem
költészet. S a költészet élő valóság, karbunkulus kövek
lángolása a nyári éjszakában. A bécsi lengyel követ lánya,
akit ölelni készül, a várbéli sárkány barlangjához közel várja.

Alig bukik le a vérző nap a szomszédos dombok mögött,
a főtemplom harangja épp esti imára hívja a városlakókat,
de ő már hatalmas léptekkel igyekszik a megbeszélt
hely, a Visztula partján álló elhagyott vámház irányába.

A lovagok rendje ölni és ölelni tanult. De Sir Philip Sidney
költő, őt már Diotima leigázta, szelídebb tudományokban
szerzett jártasságot, a parázna vágyat le mégsem vetkőzhette.
Ötszáz mérföldet lovagolt végig a lányért, akivel egyetlen
éjszakát tölt el önkívületben, mielőtt örökre elválnak útjaik.

Mit tesz egyetlen éjszaka alatt egy fiú egy lánnyal ?
Mit kettejükkel a találkozás mindig eleven sebként
őrzött emléke ? S mit a távolból folytatott levelezés,
a befejezetlen szonettkoszorú, s az égő karbunkulus
lassú elhamvadása a Wawel elfekvő holdárnyékában ?

Horkay Hörcher Ferenc (1964, Budapest): eszmetörténész, költő. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára.


