
Írás az írásról
Írok. Hogy értelme van-e? Talán nem is ez a lényeg. Csak annyit tu-
dok, hogy van egy szív, ami dobog bennem, a világban — tisztán,
valami fensőbb, titokzatos hatalom által, valamiért, okkal és céllal,
és minden szívdobbanás magában hordja a következőt és az eddi-
gieket, és minden pillanatban több leszek egy dobbanással, de ez csak
addig van így, amíg tudom, hogy fejemben azok a mázolt képek, ami-
ket betűkkel rajzolok a világomból, mind szívből jönnek, és őszin-
ték, és benne van minden egyes dobbanásban az, ami az egek fölött
szárnyal, az is, ami a mélységek tengerében úszik, az is, ami a szá-
razföldön botorkál.

Benne van az, amit sosem láttam, és amit mindennap látok, legyen
az egy elsurranó kis veréb, aki puszta létével földerít, mert olyan köny-
nyed, hogy láttán könnyebben lépkedek én is. Benne van az egyszerű
kép, amikor egy ember rámosolyog a másikra, csak mert örül neki.
Amikor fáradt, amikor álomra hajtja fejét, és arra gondol elalvás előtt,
hogy mennyire hálás ezért az újabb, szép, kimerítő napért. Benne van
az aggodalom, hogy talán megbántotta a másikat; benne van az ag-
godalom, hogy meg tud-e bocsátani a másiknak; benne van a félsz,
hogy merre járnak azok, akiket szeret; benne van a harag és a bűn-
tudat, a kétségbeesés és a sikertelenség, a vágy és a kiábrándulás;
benne van az elvágyódás és a keserű könny, hogy soha, soha nem
tudná elhagyni ezt a helyet, ezeket az embereket, ezt a nagyszerű lé-
tet! Benne van a tartózkodás, hogy elfogadja-e a segítő kezet, ami-
kor át kell ugrania egy hatalmas tócsát; az öröm, amikor valaki se-
gítségével átér a megáradt, vad patak másik partjára; a boldogság,
amikor a másik elfogadja az ő kezét, és általa, az ő tiszta, önzetlen,
egyszerű segítségével visszavezeti a másikat a szomorúság falai mö-
gül a szívből nevetés önfeledt, virágként kitáruló világába.

Benne van a gyermek, akinek szemében az óra járása csupán egy
véget nem érő tánc, akinek szemében örökké tartó rabságnak tűnik,
ha azt mondják, „csak egy percre maradj nyugton”, akinek a tavaly
évmilliárdokkal ezelőttinek tűnik, akinek fontos az, ha hintával re-
pülhet az égbe, mert azt képzeli: elszakad a lánc, és ő körbeszáll a
Föld körül, és bejár minden csodát; akinek boldogság, ha fölmász-
hat a fára, ha gurgulázva kacaghat és kétségbeesetten zokoghat, mert
törődnek vele; akinek fáj, ha megkérik, ne lábatlankodjon, de csak
sértődötten elszalad és azt gondolja, sosem lesz felnőtt — soha, soha!
És benne van a felnőtt, aki titokban kívánja azt az elszabadult, óri-
ásokkal, manókkal, mesével átszőtt világot, amelyet már nem lát, és
úgy érzi, már ő az óriás, neki már nem szabad, nem lehet áttörni a
szürkeségen, nem normális, ha kicsit is rácsodálkozik arra, hogy mi-
lyen varázsosak a virágok illatai májusban, mintha ők hordoznák a
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kaput egy másik térbe, ahol visszatér az elfeledni kívánt, de való-
jában visszavágyott gyermeki világ.

Benne van az, amikor magasban egyensúlyoz valaki és tudja, hogy
nem eshet le, érzi, hogy a Nap vigyázza minden mozdulatát; benne van
az, amikor lezuhan valaki, és tudja, érzi, elbízta magát, gyötrődik a lel-
kiismerete, mert tudja, hogy ez egy intés volt, becsülje jobban az éle-
tet, másokat, akik ugyanazon a keskeny, hézagos deszkájú hídon li-
begtek, mint ő, de csak ő mozgolódott, ő nem volt hajlandó végigmenni,
visszafordult magára hagyva társait, és lezuhantak mind miatta, de csak
ő maradt ezen a Földön, csak ő, és elvesztek miatta, érte azok, akiket
valójában jobban szeretett magánál, de erre későn döbbent rá. Benne
van az ember, aki tébolyultan eszét veszti a fájdalomtól, a félelemtől,
mert nem tudja megállítani azokat, akik egymásért éltek, és egymást
ölik meg szóval és tettel, benne van az ember, aki retteg önnönmagá-
tól, mert belül sajogva lázad ennek a háborúnak az elfogadása ellen.

Benne van a csönd, amikor csak a gondolatok morajlanak halk-ör-
vénylően, és amikor azok is elszunnyadnak, akkor végleg csönd, né-
maság terül szét a feketeségben, mint egy fehér takaró foglalva magá-
ba a sötétet, mint amikor fölébred az ember és kinyitja a szemét, és
visszatér egyik világból a másikba, és ott folytatja ezt a világot, ahol az
éjjel abbahagyta, és arra gondol, hogy tulajdonképpen minden reggel
újraéled valamilyen formába. És rábámul a rügyekre, nyiladozó, álmos
virágokra, és tűnődik, hány tavaszt látott már, de mégsem látott két egy-
formát, mégsem érti pontosan, mi is történik, hogy ér véget egyszerre
a tél, mert nincs határ, nincs nap, csak egy folyamat, amit nem lehet iga-
zán felboncolni, ami zajlik magától. Aztán cseresznyét szed, és lát két
lányt, akik fülbevalónak akasztják fülükre a cseresznyét, mert az ő sze-
mükben ez teljesen természetes, mert ők még tündéreket keresnek a
cseresznyefán, hiszen csak azoknak kellhet ilyen kis piros gyümölcs.

És benne van egy idősebb fiútestvér, aki fát vág baltával a sza-
lonnasütéshez, míg a család többi tagja kirándul az erdőben, és egy-
szer csak bemegy a házba a nagyszüleihez vérző kézzel és rászól-
nak, ne meggylevezze össze a lakást, aztán beviszik a kórházba, mert
a balta leszelt egy darabot a kezéből, a család többi tagja riadtan ér-
tesül erről, a nagyobbik húg élénken érdeklődik, hogy volt, mint volt,
mennyi vér csordult, a kisebbik szédeleg, rémüldözik, aztán meg-
nyugszik, hogy túléli a bátyja, egy-két év és nyoma sem marad test-
vére kezén a baltavágásnak.

Benne van a pirosló alma, amit letépünk a fáról, és várjuk, hogy
jöjjön a boszorkány, hogy elvegye kezünkből a tökéletes almát, hogy
vigye Hófehérkének, aztán nem jön mégsem, és elkezdünk gyana-
kodni, hogy talán maga a fa a boszorkány, azért ilyen mosolygós ez
az alma, de aztán a fára nézünk, a jól ismert almafára, és belehara-
punk a gyümölcsbe, mert tudjuk, hogy ez az almafa az, amelyikről
tipegőkorunk óta szedünk almát.

És benne van a szőlőtőke, és a táj, ami a szőlősorok közül elénk
tárul, a tó, aminek stégjén megpihentünk, amikor csöndes szél fújt,
ahonnan ugrándoztunk óriási bombákat és fejeseket, a tó, amelynek
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vizén vörösbolygókká váltunk a nap tüzétől a szélcsendes vitorlá-
zás alatt, a tó, amely tükrözte a sóhajt és a nevetést, a tó, amit fel-
korbácsolt a vad vihar, és száguldott a vitorlás egyik végéből a má-
sikba, és az ember elmosolyodott, míg a kötelet szorította, és kidőlt
egész súlyával, hogy ne boruljon föl a hajó, nem bánva, hogy arcá-
ba hatalmas hullámok vágnak, csak derült a veszélyen, azon, hogy
végre azt érzi, milyen kicsi is, milyen kevés is az ő ereje.

Benne van a lemondás a sikerről, és a váratlan fordulat, amikor
jön valaki és forgószélként támasztja föl benne az elvesztett hitet. Ben-
ne van a tél, a fagy, amikor megdermed minden, és mozdulatlanná
válik az éj, a nappal szürke lesz, amikor lehull a hó, és szánkóra pat-
tan két lány, majd utánuk siklik bátyjuk, aki mellé rögtön átszáll a
kisebbik, a másik ezért árulónak nevezi, a kisebbik pedig majdnem
elsírja magát, de mégsem, mert tudja, csak egy pillanatig tart nővére
haragja. Benne van az, amikor az idősebb lány lelöki a kisebbet, aki
könnyekre fakad, de az idősebb azonnal megnevetteti, aztán együtt
derülnek a húg megjegyzésén, „tudom, hogy csak azért igyekszel
ennyire vigasztalni, hogy anyáék ne vegyék észre, hogy sírtam”.

Benne van az, amikor megvadul a testvér és úgy megkarmolja a
nővérét, hogy kiserken a vére, aztán megijed és elszalad, nem érdekli
semmi, csak az, hogy ő nem akarta ezt, csak harag támadt benne egy
pillanatra, de nem akarta bántani, és szaladna a világ végére, pedig
tudja, hogy csak a nővére előtt állhat meg, mert csak ő oldozhatja fel.

És benne van egy völgybéli ház a patakparton, amelynek emele-
tére egyedül sietve lopakodott egy kislány, mert mindig szellemeket
gyanított, félt a lágyan hullámzó függönytől, hiába tudta, hogy csak
a szellő játszik vele. Benne van a játszótér, ahol elbújtak, ha meghal-
lották a kisvasút tülkölését, mert az idősebbek elhitették — és maguk
is hitték —, hogy az a szellemvonat, ami elragadja őket, ha nem búj-
nak gyorsan el egy-egy fa mögé. Benne van a patak, amelynek part-
ján, vizében futkosva annyit nevetett együtt egy tucat unokatestvér,
akik azóta elvesztek szinte mind, elsodorta őket egymástól az élet, szin-
te ugyanúgy, ahogy a papírhajókat a patak, amiket együtt bocsátot-
tak vízre, azzal a hittel, hogy mind megérkezik a Fekete-tengerre.

Benne van a tánc, benne van a dal, ami keringve szállt az ég felé
nevető szemű éneklő fiataloktól. Benne van a kíváncsiság, ami olyan
nagy mozgatóerő, ami ráveszi még a lustát is, hogy megnézzen tit-
kos dolgokat. Benne van a zápor, amitől bőrig áztak együtt a roha-
nó gyerekek, és csak nevették a felhő játékát, de benne van az is, ami-
kor összehúzódtak az éjszaka sötétjében a vihar alatt, benne van az
is, amikor a nyári estén lehajtotta párnájára fejét a gyermek, és csak
egy sóhajjal gondolta, milyen jó, hogy kitombolja helyette magát a
vihar, minden fájdalmát, így ő aludhat békésen. És benne van a pil-
lanat, amit megálmodunk, és tudjuk, hogy nem történhet meg, és mé-
gis, mégis! Megtörténik hajszálra ugyanúgy, csak százszorta szeb-
ben, mint ahogy elképzeljük, százszorta szebben, mert valóság.

Benne van a szó: Írok. Hogy értelme van-e? Talán nem is ez a
lényeg.
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