
A Dél
1938-ban, a megszületésem előtt
csaknem tizenegy évvel, két tragédia
történt. Először a már megvakult apját
vesztette el a harminckilenc esztendős Jorge
Luis Borges, majd karácsony éjjelén ő
maga ütötte be a fejét egy frissen festett ablak-
szárnyba. A seb súlyosan elfertőződött,
a költő ágynak esett, hallucinációi támadtak
a vérmérgezés okozta magas láztól, 
az orvosok a műtéti beavatkozás mellett döntöttek,
azután a beteg egy hónapig élet és halál
között lebegett. Levitált úgyszólván,
szemében az apjától örökölt korai homály
és a rá oly jellemző szenvedélyesség
szenvtelen tisztánlátásával. Később
ebből az élményéből írta meg a borgesi
próza legrejtélyesebbnek ható remekművét,
A Dél című elbeszélést, amelyet magam
az 1970-es évek derekán olvashattam
a Nagyvilág nevű folyóiratban, és utána
évekig a hatása alatt kerestem azt az íráshangot,
amely sem nem egyezik a beszédhangommal,
sem nem különbözik tőle, egyszerűen csak
ráismerhetek majd benne a saját hangom
abszolút idegenségére. Alkalmi jelleggel
nevezzem most ezt a hangot dahlmanni hangnak,
ahogy Borges elbeszélése hősének a Dahlmann
nevet adta. A név jelentése, amennyiben 
rendelkezik ilyennel, ismeretlen előttem, a
jelentősége azonban óriási a számomra.
Legbenső idegenségemre ismerek rá az
ő hangjában, arra az idegenségre, mely minden
igaz szerelemben magával ragadja és ezáltal
megóvja a puszta nemiségből származó 
viszálykodások viszolyogtató szagától
az embert. Látni viszont mégiscsak sikerült
meglátnom magamat egy ízben a kocsma
homlokzatán égő lámpa fényének és árnyékának
a pengeélén áthaladni tébolyult félelemmel,
hogy az a penge csak arra vár, hogy testemmel
együtt a tudatomat is kettéhasítsa. És ez
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a félelem azóta sem halt ki belőlem,
hamarosan kénytelen leszek tetememmel vagy
hamvaimmal együtt magammal vinni őt
is a sírba. Igen, őt, mert személyiségem első
vagy harmadik felének tekintem a félelmet, s így ő-
rajta múlik majd az is, hogy a rothadást
választjuk-e egy alkalmas sírkert földjébe
temetve, vagy a kemence tüzét, mint
Jancsi tette lapátra a Banyát a Grimm fivérek gyűjtésében,
azt a szerencsétlen vénasszonyt, akinek
megfájdult rá az egyetlen megmaradt szemfoga.
Ha tehát innen nézem az összes intézkedést
a mesében, mégsem azonosulnék a Jancsival.

Ozmózis
Vesztőhelyem legyen az ágy a másik
szobában, vagy a kádban, ha magamra
hagynak, vagy ez a fotel alattam,
melyben a térdemet szétvetve ülök
a két sarkamon a két farcsontommal,
és írás közben olykor oldalra
pillantok, balra, egy vékonyka könyvre,
melyben Borges a halhatatlanságról
beszél, nyolcvanon túl, a Belgrano
egyetem hallgatóinak. A maga 
részéről örömmel néz elébe 
annak, hogy Jorge Luis Borgesnek
egyszer csak vége szakad. Sarkosan
fogalmazva: ebben a szakadásban
látja (ekkorra már teljesen vak)
a halhatatlanság értelmét. Hogy ő
mint Borges nem egzisztál tovább, lévén
ez a borgesi élet igazán nem
is az esete, ellenben ha ennek 
vége, egyszeriben újra esélye
támad a valódi örökéletnek.
Áttetszően tiszta, azaz derűvel
teli, latinos érvelése gyógyír
az én magyarországi éghajlathoz
idomult, önpusztításra hajlamos,
beteg lelkemnek, s a keserűségre
is ok, amennyiben ne is álmondjak
arról a beteg tüdőmmel, hogy újra-
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születésem helyszíne Buenos
Aires lesz. Egy kertvárosi kerület,
a szegénynegyed szomszédságában,
a lombos és a lompos élet ozmózisában.

Döntés
én eztán már csak élni fogok — harcnak elég az is:
megtalálni a bujkáló nap véletlen foltjait
ami magához szelídíti a húsba vetett
végzetében mindinkább háborgó maradék életet

én eztán már csak azt figyelem ahogyan reggelig
az éj hatalmas zenéje: csönd följebb emelkedik
míg a nyomában emberi zaj fakad fel alant
a négyemeletnyi szakadékból s eléri partomat

én eztán többé nem tervezek aggódni sem fogok
hogy hű kutyám a kürtő falán s a sárga csillagok
az ismerős esetleges kép egyben nem marad
ahogy alászálló napjainkkal pereg a vakolat

én eztán csak a virágoknak ha időt szentelek
másnak ami nem szemlélődés vagy ami nem gyerek
mert ez minden ami közel még: csönd gyerek virág
amiben valami több sejlik mint elhagyandó világ

Örökléstan
Farkasnak, Lillának

egy szép gyereklányt vagy egy kisfiút
fehérke bőrű elszánt kis túlélőt
egy arab utcán vagy egy pesti téren
kerget egy részeg — és ha van kiút

az már a Sorsa: lebírni egy apát
akinél kés van aki belebőszült
a sok mocsokba amivel úgyszintén
nem ő mocskolta össze önmagát
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