
nyit« (…) A balzsam mennyisége rendkívüli, meghalad minden
szokványos mértéket: királyi temetésről van szó.”5

Kovács András Ferenc idézett két verséből az első — a helység
megnevezésével — az Arimathiából/Arimateából érkező „titkos”
tanítványra utal. A második versben név szerint „az agg” Nikodé -
mus szerepel, akinek kérdésére Jézus — korábbi éjszakai beszélge-
tésük alkalmával — a következőképpen foglalta össze küldetésé-
nek célját: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát
adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen” (Jn 3,16).

A fent idézett, második Kovács András Ferenc-versben figye-
lemfelkeltő a fűszerekkel érkező Nikodémusnak a tiszta gyolcsot
vásárló tanítvány melletti hangsúlyosabb említése. A reá való hi-
vatkozás készíti elő a haikufüzér új születést hirdető, költői zárlatát:
„mirhát is hozott / átpólyázni a testet, / bábnak a végső, // új születésre —
/ új sír méhe fogadja / magába, a kert // kövein sírnak, / asszonyok árnya,
szél fúj, / fölzúg a lélek.”

A vers utolsó két mondatához olvassuk hozzá Jézus Nikodé mus -
sal folytatott beszélgetésének alábbi részletét: „A szél ott fúj, ahol
akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy.
Így van mindaz, aki a Lélektől született” (Jn 3,8).

Az elsőként idézett vers hasonlítottjához visszakapcsolva — „Ak-
ként a szöveg / Testét is leemelik / A puszta tárgyról, / A szégyentelen jel-
ről” — nem tudom, nem a Kornisa sétány című vers néhány sorát
kellene-e inkább citálnom? „Két éve már fák / Lombja közt lakom, mi-
képp / A szél — kavargón, / Szinte láthatatlanul // (…) őszre fönnebb /
Költözöm majd, föl, / Föl, egész föl az égbe (…)”.

Befejezésül csak annyit, hogy a Kornisa sétány azt a vershármast
nyitja meg, amelynek a Függő beszéd, test a záró darabja.

Belváros
Már csak a fáradtság, ami a
tegnapból maradt,
mint egyre szorosabb búcsúölelés.
Miattad szerettem meg a belvárost.
Mintha eljutnánk a magjához valaminek.
Hogy nincs közelebb már.
Szeretem ha elfáradsz kicsit,
ahogy megadod magad,
kapaszkodsz belém, fogsz az éjszakain.
Meg a villamos helyetti pótló buszon. Ez is egy hiány.
Mint a lélegzésed hangja. Bár azt nem pótolja semmi.

5A Názáreti Jézus.
Második rész: A jeruzsá -

lemi bevonulástól
a feltámadásig,
i. m. 171–172.
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Nyakamon a forró levegőt, amit kilehelsz.
Ölelve lenni egy éjszakán át.
Mint két egymásra hajított törülköző,
mintha eljutnánk a magjához valaminek.

Már csak a fáradtság maradt, alvás helyett
a nyakadat néztem, ujjaid, ahogy öntudatlanul álmot rajzolnak.
És mást is, igen, kettőnket.
És úgy néztem végig magunkon,
mintha végig lehetne.

És ezt hagyni
Semmit se találok. Azt se
amit eddig mondtál,
elvesztettem a lapokat, elmúlt
néhány éjszaka a semmiben.
Talán az egyszeri, elszállt perceket,
azokat kéne még lírájában elfojtani.
De ez nem vers, csak halogatás.
Pedig én kérdeznék olyat,
hogy nem mersz majd válaszolni rá.
De egyelőre semmit sem
találok. Szétszórt vagyok. Hol a csönd.
Meg béna. Leesik a kulcs, mellé
öntöm a vizet, szempilla esik a tejbe.
Nem értek rajtad kívül máshoz,
csak ehhez a kimondhatatlansághoz.
És ezt hagyni. Hagyni széjjel mindent.
Nem is keresni. Véletlen nehogy szembe jöjj.
Amúgy mindig erre járok reggelente,
ezen az úton, erre csak a bambulás van,
hogy nem akarok rád emlékezni.
Meg üresjáratok.
Van itt a közelben egy benzinkút. Ide hozzák
tankolni a buszokat a Népligetből.
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