
Egy eltévedt őz
a Notre Dame
campusán
I.
Napsütéses novemberi szombat reggel,
inget vasaltam éppen alsóneműben,
mert a magány sok mindenre megtanítja az embert,
amikor egyszer csak az ablakon kinézve egy őz tűnt fel.

Hihetetlen látvány volt, hát alig is hittem el.
Ott járt fel-alá az ablakom alatt, eléggé kétségbeesetten szökdécselve.
Megpróbálom leírni a helyszínt, hogy jól el tudd 
képzelni, miről beszélek, bár nincsen benne
semmi különleges: amerikai egyetemi campus
szépen megépített sorházai, a vendégprofesszorok szálláshelye.
Egyemeletes házak, én az utolsóban lakom, a felső szinten.
Előttünk parkoló, lassan gyűlnek az autók
a délutáni college football mérkőzésre.

De az egyetemi falu utolsó házának mégis kivételes a helyzete.
Ablakaiból már az érintetlen erdőre látok, s ilyenkor ősszel
betölt mindent a lakásban a színes levelek
kavargó kavalkádjának látványa. Vedd hozzá mindehhez, hogy
csak az embernél magasabb kerítés választ el a vadontól.
Ez a határ tudomány és természet között.

És ezen a határon tört át a tudatlan őzsuta.

Szaladgált fel és alá, hullámos mozgással, olyan
harmonikusan, mint egy álomban, keresve
a kitörési pontot, ahol visszatalálhatna az elveszett édenbe.
Egyszer csak nekilódult, és a szögesdróttal szegett
kerítésnek nekiszaladt. Hihetetlen magasra tudott
rugaszkodni, már megvolt a szint, de a távolság nem,
hassal zuhant rá a kiálló szögekre, lábával rúgkapált,
egy pillanatra azt hittem, ott vész el, de lerúgta magát, 
és visszaérkezett, ide, a mi oldalunkon, a frissen vágott gyepre.
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Hirtelen kellett döntenem, mit tegyek?
Csodáljam tovább a túléléséért küzdő természetet,
vagy ahogy voltam, gatyában szaladjak a segítségére.
A gondnoknőt hívtam fel telefonon, ennyi telt tőlem,
aki viszont, hétvége lévén, nem volt az irodájában,
csak az automata üzenetrögzítő foglalkozott velem.
S mire visszaléptem az ablakhoz,
a káprázatos látvány már szertefoszlott.

II.
Azaz dehogy foszlott. Most is itt van velem,
itt ül szegény pára az intézeti szobám sarkában,
gyógyuló sebeit nyalogatva,
mint egy különös betlehemben,
néha kibaktat a folyósóra, hogy körülnézzen
csillogó barna szemeivel, hálásan — csak tudnám,
hogyan tud ilyen kifejező lenni egy öntudatlan
állat szeme —, hálásan, mondom, mert
emlékezetemben megőriztem. És most már
mindvégig itt is lesz velem, tudom, vigyázni fog
rám, hogy el ne tévedjek, jön velem a menzára,
liftben az egyetemi könyvtár tornyába,
s a lebukó délutáni napfényt csodálva
elkísér a tó körüli sétára,
tudja, milyen magányos tud lenni az ember
külföldön, egy idegen végtelenben,
mint a kínai fiú a mongol határszélről,
akivel tegnap ismerkedtem meg, s aki
kontinentális posztmodern filozófiát
tanul a katolikus egyetemen Amerikában,
s a lányra gondol, aki már nincs itt vele,
és Konfuciust olvas, ha már mindenből elege lett.

Ott kocog hát mellettem az őzem,
mint Pilinszky báránya az üvegen,
ahogy zsebre dugott kézzel járom
a tó körül épített gyalogsétányt,
nézegeti velem a fülhallgatóval kocogó
egyetemistákat, én különösen a lányokat,
ő meg persze, a fiúkat,
és letérdel velem a tó közelében
épült, hatalmas fák ölelte grottónál,
— amerikai ízléssel van berendezve,
de a természet mégis megmenti —
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amelyben mindig ezernyi gyertya ég,
távoli élőkért és még távolabbi
meghalt szerettekért,
ami előtt mindig térdepel egy-két
eltévedt egyetemista, öreg pap
a szeretetotthonból, vagy
a futballmeccsre érkezett szurkoló,
esetleg egy magyar tanár Budáról,
és az ő hűséges és valóságos őzsutája.

Boldog az
Ide kötöztél, bele a létbe,
szívembe hullnak tündöklő semmiségek.
Boldog az, kinek ölében
se halál, se kötél, se halottidézés.

El kell árulnom
Az tart életben, kit létbe hívtam.
El kell árulnom. Megtarthatatlan.
Szűrt fény az oszlopok között,
sziklasírban alszom valaki fölött.

BODA EDIT

45

10. Horkay Hörcher -- Boda versek:Layout 1  2009.12.14.  15:58  Page 45    (Black/Black plate)


