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A virrasztás fekete fénye

Szívemben a virrasztásnak mindig fekete fénye van. Halál és virrasztás, mint szá
raz erdő éjszakai havazásban. Mint sziklaszirt és holdas árnyéka. Sokszor vir
rasztottam új halott mellett, sok virrasztáson voltam éjszakámban. Vagy nappa
lomban. Féltem és nem féltem. Mikor fiatalon meghalt apámat koporsóba
fektetve a szobaasztalra tettük: öcsémmel ott virrasztottunk a februári konyhá
ban, a sparherdben lángolt a venyige, a tőkefa, s elszívtunk vagy száz cigarettát.
Aszobaajtó angyalhorgolású fehér sejtrácsfüggönye mögött feküdt apám, a nyi
tott ablakú szobában, a halottraömlő csillagok alatt, sárga dinnye-szírul arcán a
szitafátyolszemfedő, mint egy csonteres szitakötőszárny,mint levedlett gyíkbőr,

tört-kúpív facettái szikráztak, mint megjegesedett szenvedély, mint a világtakaró
véglegesség. Aki halálában egyedül van, azt az élők nem hagyhatják egyedül. Ki
sebbik öcsém tíz hónapos korában meghalt agyhártyagyulladásban. Őt nappal
virrasztottuk. Apró kék koporsóban feküdt, mint egy rózsaszínűre festett marci
pán-csikókezdet. Kávét ittunk szótlanul. Én vittem ki a temetőbe, magam is gyerek
és semmi zene! Mikor nagyanyám, anyám anyja a biai katolikus temető kápolnájá
ban feküdt kiterítve: koszorúsan körülülték a feketébe öltözött fekete-fejkendős

öregasszonyok, mint tíz fekete bársony-toboz, tíz fekete angyal-özvegy. Két na
pig imádkoztak: nappal, éjjel megállás nélkül. Nem volt ima-szünet, sarló-csönd,
akkor is ott voltam. Mint mindenütt, ahol halott volt a faluban. A virrasztás nem
halottsiratás. A virrasztás életszeretet. Hit az emberért és megmaradás-csomagok
virághalmaza béke. Mi lenne más a költészet is, mint hit az emberben, hit az em
berért, hogy ne lepjenek el bennünket a halottak, az egynaposak, a tízezer éve
sek, mint az idővén gigászi tölgy árnylevelei. Ha virrasztok: az életért, a
világösszefoglaló gyötrődő értelemért, azért az Isten-költészetért, ami a rejtel
mes és végzetes s gyönyörű világ. A költészet is hit az értelemben. Én legalább
is így gondolom. Ezért felelősségönmagunkért és azért a nem-bűntelen emberi
ségért, amelynek tagjául születtünk. Az állat, a növény, a kő, a víz, a csillag nem
tud virrasztani. Szívében és létében nincs-haláltudat. Legfeljebb halálfélelem.
Nem is tud emlékezni a társas, vagy magányos halálra. Szépen szólni az embe
rért és világért, úgy, hogy átragyogjon szavunkon az Örök Lét-Feladat: ez a dol
gunk. Az enyém is: érted világ, végesség a végtelenben. Hiszen minden pusztu
lás: feltámadás is.
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