
Fehér titkosírás
(Tésai napok)

Mind nehezebb szétbontani az évszakokat. Tegnap még eső
dobolt a szomszédos bádogtetőn, mintha kavicsokat szórná-
nak koporsó fedelére. Ma reggel fehér titkosírás, akármerre
nézek. Az ég, az erdő és a kocsi-út kobaltja eggyé tágul a ki-
terített tájban. Ködsapkában a Börzsöny csúcsai. Hallhatóbb
a szél, a fejszecsattogás és kávéfőzőm szipákolása. A torná-
con felejtett kancsóban körte alakúra dermedt a víz. Még jó,
hogy a tüzet nem hagytam kialudni odabent. Fagy-perzselte
gyökerek, színehagyott fűcsomók közt botladozom az erdő
szegélyéig. A közelgő tél harapásai itt is, ott is. A föld tavaszig
visszanyelte az összes színt a várakozás alagútjaiba. Kémé-
nyemből szél akaratára hajlik a füst. Mégis mintha a maga
kedvére, gunyoros kérdőjeleket formázva kúszna tovább,
míg végképp el nem illan, vissza, egy nagyobb füstbe.

Prózák háborúja
(Tésai napok)

Kora reggel óta olvasok. Kint kegyetlen hideg van, szél sze-
leteli a bőrt, ki is csontozna, ha hagynám. Csak nézésem ag-
gatom a kopasz fákra. A felhők is mind eltakarodtak, így
aztán egyenest belelátni az égbe. Akár egy nagy üvegfest-
mény, olyan az ablakból a táj. Az asztalomon prózák hábo-
rúja dúl. Egyszerre felemelő és kétségbeejtő. Minden a másé,
csak az idő a miénk. A végtelen, a zérus, az asztali próféciák, az
ünnepek ősi lejtése, a nárdusfű illata, a sosem látott archetí-
pusok. Jézus keze a római keresztfán. A hegyfok, mely a szélre
hagyta zenéjét. Egy árny a bódhi-fa alatt vagy a kocsma hű-
vösében, útban Ithaca felé. A szomjúság teológiája a Sinai-he-
gyen vagy egy íróasztal irgalmi negyedében. Látszólag nem
érintik egymást, de csak úgy, mint két hópehely. Történetük
már az én történetem is. Tetteiket úgy őrzöm meg, hogy elfe-
lejtem. De mielőtt elfelejtem, még újraélem őket. Algák sűrű
álmai felé hajózó városok idegrostjain szivárog át az éjszaka.

TURCZI ISTVÁN

440

Eleje:Layout 1  2011.05.18.  12:43  Page 440    (Black/Black plate)


