
Peloni
„I have nothing to say / and I am saying it /

and that is poetry / as I needed it.”
(John Cage)

ez nem az én hangom és nem is annak a vékony érnek a hangja amit
a Gihon szül és ami tóvá csendesedik a délkeleti városfal árnyéká-
ban ez talán a te hangod olyasféle mint amit az eső kelt a teli hor-
dóban de biztosan nem az én hangom talán a te véred lüktetése
nem ez biztosan nem az én hangom mégis bennem van és perceg
mint fában a láthatatlan állatok mióta nem szólsz hozzám és nem
tudom már hogy hol kezdődik és végződik bennem a csend aho-
gyan azt sem tudom hogy mi volt az előző szavam és a következő-
ről sincsen tudomásom mert egyik sem az enyém míg ki nem mon-
dom csak a te szavaidra emlékszem és arra a hangra ahogyan a
vérvörös tóba merítetted a kezedet ott a délkeleti fal árnyékában
hosszan illatoztak és sercegtek az aszfodéloszok és magasan járt a
nap amióta nem szólsz hozzám felfogtam az idő jelentőségét és
saját nyelvem jelentéktelenségét vég nélkülivé váltam mint az a vé-
kony ér amit a Gihon szül és a délkeleti városfal árnyékában tóvá
kövéredik nincsen hangom csak állandó jelenlétem van mint a ka-
to na árnyékának aki az ecet közelében állt rezzenéstelen várom a
pillanatot amikor ismét előttem állsz és én hirtelen és véglegesen
elnémulok olyan hirtelen és olyan erővel mint ahogy az a makabita
rád mutatott és azt mondta Peloni a kinyújtott ujja és a hangja éles
és kemény volt mint a fába vert szögek a ruhája olyan fehér volt
mint a délkeleti fal árnyékában nyíló aszfodéloszok te néma ma-
radtál és nyitott tenyeredet fordítottad felé én azóta csak beszélek
és csak egyetlen igaz hangra emlékszem annak a vékony érnek a
hangjára amit a Gihon szül és ami tóvá csendesedik a délkeleti vá-
rosfal árnyékában hosszan és vékonyan végigfolyva a város csator -
náin mint a pészáchi áldozat vére tóvá csendesednék én is ha is mét
a vállamra tennéd a kezedet amit akkor a vízbe mártottál hogy
meg mosd annak az öregembernek a homlokát aki úgy nézett rád
mint őz a farkasokra és aki mégis úgy kapaszkodott bele a csuk-
lóidba mint az ég madarai a gyenge szélbe ami magasra emeli őket
a nyári felhők közé amik gyakran olyan fehérek és világosak mint
a te gondolataid és szavaid voltak miután az a makabita Peloninak
és másnak is nevezett és sokáig becsmérelt téged és te hosszas hall-
gatás után végül azt mondtad neki a haragod nem érhet el engem
mert a hited és a szavaid olyanok akár a teli hordóba csepegő eső-
víz és megnyíltak utána a körülötted álló emberek mint a hajad a te-
nyerem nyomán amikor utoljára ettünk együtt és amikor azt mond-
tad hogy a nagy városban az egyetlen igaz hang annak a kicsi érnek
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a hangja amit a Gihon szül és ami tóvá csendesedik a délkeleti vá-
rosfal árnyékában és én akkor csak beszéltem hozzád hosszasan és
hosszasan vég nélkül annak tudatában hogy nekem soha egyetlen
önálló szavam sem volt ahogyan ezek sem az én szavaim csak za-
varos víz ez az emlékezés rozsdás vize a némaság tava amibe bele-
me ríted a tenyered és megmosod vele az öregember homlokát és
hályogos szemeit miközben én csak a te szavaidat morzsolom mint
a kovásztalan kenyér sercenő szélét ahogyan akkor te is morzsoltad
miközben hosszasan beszéltem neked saját szavaidat ismételve és
kérve és ismételve saját szavaidat és vég nélkül kérve hogy tegyél
olyanná mint annak a vékony érnek a hangja amit a Gihon szül és
ami tóvá csendesedik a délkeleti városfal árnyékában és tört bo-
rostyánként fénylik a nyári verőfényben de te mindezek után csak
annyit mondtál nekem hogy ezek nem az én szavaim és otthagytál
engem és én azóta csak a hátadat látom ami fehéren ragyog mikor
lassan eltűnsz az illatos és zöld fák ágai között azóta csak a láb-
nyomaidat számolom a szürkületben vég nélkül ahogy utánuk ka-
nyargok jobbról balról kápráztat az alacsony fák törzsének hajnali
derengése és csak beszélek a hideg és végtelen kertben a te szavai-
dat morzsolom mint keletlen kenyeret és minden illatos ág mögött
téged sejtelek mert olyan akarok lenni mint annak a vékony érnek
a hangja amit a Gihon szül és ami tóvá csendesedik a délkeleti vá-
rosfal árnyékában és tört borostyánként fénylik a nyári verőfényben
és bűnösök és betegek állják körül akik úgy hajladoznak és me rít -
keznek benne mintha repülnének mintha a szárnyaikkal vernének
a fehér égen és ezért én is csak hajladozok és kanyargok az ágak sű-
rűjében a lépteimmel megtöltve a saruid nyomát és közben mind-
végig tudom hogy ezek nem az én szavaim és hogy ez

A gyerekkor vége
visszarántotta előlem árnyékát
az öreg körtefa a mozdulattól
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jóllakott délután álmosan szunyókált
hirtelen darabjaira kezdett hullani
minden mintha nem lenne a világban
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