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Négy mondat a
GyORFFYÁKOS hegyró1 és a tóról

(Kő-pataki-tó, Magas-T átra, 20~4. november)

Azt k éne látnom, ami előttem van, de nem azt látom,
hanem valami egészen mást, azt, amit képzelek.

Szorosan a kövekhez tapadnak, nem fölfelé,
hanem oizszintesen terjeszkednek, talán mert
agyonnyomná ó'ket az ég, ha fölfelé, a nagyon közeli ég,
a kúsz6fenyők térdig érő erdői kétoldalt az út mellett,
talán tényleg az ég súlya miatt, és akkor csak lapulni,
szorosan a kövekhez, arccal a kőnek.

Nem lehet felbecsülni a távolságokat, a közel nem közel,
a távol nem távol, az itt nem itt, az ott nem ott,
nem távolodom és nem közeledem,
nem érek oda és nem hagyom el, csak megyek és figyelem,
ahogy nem mozdulok el.

A szél teste a t6, ahogy odaér a t6 fölé és megkapja a testét,
allOgy testté lesz a szél, a t6 felsz(nén az üresség a teste,
az üresség a fodroz6dások közeiben.

A halstatti kultúra
W. D. emlékének

A ravataloz6 bejárata mellett sámli, valamikor fehér lehetett, hámlik r6la
a fes ték. A sámlin hangsz6r6, mint az iskolai folyos6k falán, olyan. A
hangez ár áhcz ragaszt6szalaggal walkmant enisitettek. Bach sz61 beló1e.
Kontakthibás, szaggatott hangfoszlányok, bármiféle rendszer nélkül. A
temető gondnoka mondta valakinek, hogy Bach, és éppen hallottam, ami
kor mondia, kii/önben nem ismertem volna fel.
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Egyre vastagabb felhőtáblák úsznak a völgy fölé, az alacsonyabb hegyek
gerince sem látszik már. A temető felé jövet tettem egy kerülőt a patak
hoz. Látni akartam a patakot. Keresni egy hidat, elszívni egy cigarettát a
hídon, és nézni a patakot, ezt akartam. De olyan hely nincs, ami igazán
megfelelne.

Nem tudom, milyen helyre vágyom. Az a kép,ami a patakr61 él bennem,
a val6ságban nem létezik. Valami mindig rossz helyen van, vagy valami
mindig hiányzik. Aztán mégis megálltam egy hídon, elszívtam egy ciga
rettát, és néztem a patakot. Nem mondott semmit a patak látványa, csak
az a puha,vattaszerű fal volt, mint mindig, ami körbevett, ami letompítja
a hangokat és az illatokat, ami fénytelenné teszi a képeket. Nem ereszt ki
és nem ereszt be. Az a fal volt, ami van.

És ugyanaza ne1tány visszatérő, monoton és őrjítő kérdés csak. Hogy mi
ez, hogy mit jelent,hogy mi történik. Ez a három kérdés, és rögtön a há
rom válasz is, hogy semmi, hogy semmit és semmi. Ez a három.

A híd túloldalán két fiú trenírozott egy harcikutyát. Egy égerfa als6ágára
kötött elhasznált gumiabroncson 16gott a kutya. Az állkapcsával tartotta
magáta gumiabroncs peremén. Az állkapcsával tartottamagát,négy lába
mereven előre állt, ott 16gott, és lassan forgott körbe. A két fiú közül az
egyiknél bot volt, időnként ráütött vele a kutya háiara. és ráüvöltött,
hogy szorítsd, szorítsd, szorítsd. Szorítsd.

Kerülőúton mentem vissza,a temető felé, ne1tányan ácsorogtak már a ra
vataloz6 előtt. Apám is, egyfenyő alatt, egyedül, egyik lábár61 a másikra
nehezedve. A férfiak h6na alatt aut6stáska, riaszt6kvijjogtak egyet,ahogy
belülről lecsattantak az ajt6zárak gombjai az aut6kban. Csattanások, sű

rűn egymás után.

A fenyő al61 hallgattuk a fiatal papot, apám és én. A frissen kiásott föld
hányás gőzölgött a szemerkélő esőben. A fenyőal61 félig beláttam a gödör
be. Világosabb és sötétebb sávoka talajban, húsz-harminc centi vastagok.
Ne1tány ás6val félbevágott giliszta rángat6zott a sávok szélein. A sávok
kultúrákat jelölnek, gondoltam, valaki másra gondolva, aki egyszer egy
másik gödör mellett ezt súgta nekem. Az a középső, hamuszínű sáv
mondjuka halstattikultúra. Egy háromezer éves sáv. Vagy nem az, val6
szinü. hogy nem az, de ezépen hangzik, hogy halstatti kultúra. A fiatal
pap háital állt nekünk, lehajtott fejjel a gödörnek beszélt, és az ereszkedő

testnek odalent. Hol. Nem hittünk neki.
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