
(Vízrajz) 
Anyámtól többször hallottam az elmúlt években,  
hogy csak a Duna hiányozna neki,  
ha valamiért el kellene költöznie innen. 
Csak a Duna ebből a rohadt országból, így mondta. 
 
Gyerekkoromban kajakoztam  
és azért sem lett belőlem rendes sportember,  
mert az edzéseken inkább nézelődtem,  
figyeltem az akkor még szinte érintetlen holtágak életét.  
Látom magam előtt az ártéri erdőket,  
a régi autóút bukkanóit, a „sarkantyút”,  
amitől kezdő kajakosként rettegtem.  
A sarkantyú egy ormótlan kövekből épített,  
vízbe nyúló gát volt, ami a csúcsánál annyira felgyorsította a sodrást,  
hogy a kajakot pillanatok alatt képes volt megfordítani.  
Megvolt a technikája, hogyan kell átkelni rajta,  
ha nem akartam, hogy beboruljak.  
A kajak lábbal irányítható botkormányát keményen  
a part felé nyomni és teljes erőből lapátolni.  
A mozdulatok ma is bennem vannak,  
érzem a nagylábujjamon a botkormány nyomását.  
 
A „homoki bólya”, a „kilencvenkettes tábla” és az „egyenes fák”  
voltak az edzések rendszeres végpontjai,  
ma is így hívom ezeket a helyeket magamban,  
de hangosan soha nem mondom ki ezeket a neveket.  
Ezek a nevek csak a hajdani kajakos topográfiában léteztek,  
a gyerekkor vízrajzi térképein.  
 
Azokban az években ismertem meg a Duna áramlatainak tulajdonságait,  
ma is látom a víz felszínén,  
színén, mozgásán, hogy mire számíthatok.  
Az efféle bizalomnak rejtélyes gyökerei vannak  
és nem sok köze van bármiféle vakmerőséghez vagy önhittséghez.  
Olyasmi ez, mint amiről anyám is egy hosszú életen át hallgatott. 
  
Mióta vettünk egy kenut, olykor azt veszem észre,  
hogy ismét a gyerekkori perspektívából látom a vizet.  
Beevezek a sodorvonalba, ahol meglódít a víz elementáris ereje,  
ami mégis szinte alig észrevehető.  
Végtelenül finoman ragad el.  
Az elém táruló panoráma azonnal átemel azokba az időkbe,  
amikor annyi idős voltam, mint most a nagyobbik fiam.  
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A tájat a vízről látni.  
A tükröződések és csillámlások függönyén át a képeket mintha  
a tudatalatti vetítené elém.  
A kenu mozgása alattam, a lapát nyelének érdes otthonossága,  
a vízi térbe való belépés egésze mindent kicsit magasabbra helyez,  
minden áttetszőbbé és súlytalanabbá válik.  
 
A zátonyon aztán sokáig nézem, ahogy a gyerekek a langyos,  
sekély vízben futkosnak.  
A sóder enyhe iszapszagáról eszembe jutnak  
azok a középiskolás koromban tett végtelen séták,  
amelyek végül megnyitották az utat az írás felé,  
miközben folyamatosan igyekeztek is elzárni azokat.  
Ugyanaz az erő terelt az írás felé,  
amely egyúttal az egész vállalkozás lehetetlenségére  
is figyelmeztetett.  
 
Gém álldogál a zátony alsó csücskén mozdulatlanul,  
a kanyarban uszály tűnik fel.  
A partra húzott kenut hullámok emelgetik.  
Ha nem figyelek, nemsokára magával viszi a víz. 
 
 

(Waldinneres) 
Séta a kutyával.  
A nap még megsüti a völgy délre néző oldalát.  
Illatoznak a rügyező tölgyfák.  
A fényektől átjárt,  
erősen illatozó erdőből kakukk szól, idén először.  
Az északi oldal bükkösében már félhomály uralkodik,  
hűvös légáramlatok érkeznek a patak felől.  
A bükkfák közti félhomályba pillantva  
olyan érzésem támad,  
mintha Ernst Ferdinand Oehme Waldinneres című festményének  
erdejében járnék.  
A kakukk hangját visszaveri a völgy északi oldala.  
Monoton, varázslatosan repetitív éneke egyszerre mindenhonnan szól.  
A napfényes és a sötétedő erdő határán állok.  
Mintha egy hatalmas harang ismétlődő kondulása rezegtetné a sejtjeimet. 
 
 

198



(Rigófészek,  
Rahan képregény) 
Anyám kéri, hogy nézzem meg a rigófészket a babérbokorban,  
mert szerinte történt valami, napok óta csend van a fészek körül.  
Ahogy mászok föl a létrán, megcsap a dögszag.  
A három fióka összebújva fekszik a fészekben,  
csillogó, zöld döglegyek mászkálnak rajtuk.  
A hatalmas eső végezhetett velük. 
  
Cserélni kell az ereszt egy szakaszon, tele van lyukakkal,  
a hatvanéves fenyők tűlevelei eltömítették,  
itt-ott még növények is nőnek benne.  
Sokáig vacakolok vele, kétszer elvágom az ujjam közben,  
végül aztán összeillesztem valahogy a csöveket.  
Öregszik a ház,  
a régebbi része legalább százhúsz éves,  
az úgynevezett új is a negyvenhez közelít.  
A cserepek repedeznek a tetőn,  
vékony rétegekben mállik az anyaguk.  
 
Minden a romlás jegyében áll.  
A létra tetején állva rálátok a Dunára.  
Lassan apad, már visszahúzódott a bicikliútról.  
Lenézek a kertre. Ebből a magasságból  
a gyerekkori délutánokra látok. 
 
Akkor még máshogy nézett ki a kert.  
A fenyők valamivel alacsonyabbak voltak,  
a kerti tavacska már megvolt, a páfrányok is az árnyékos sarokban,  
de állt még a szénapadlás méteres vastagságú vályogfalaival,  
a szederfa is a tyúkudvar közepén,  
és a rejtekhelynek berendezett régi disznóól.  
 
Egy pillanatra mintha belelátnék egy harminc évvel ezelőtti júliusi 
délutánba.  
Hallom a közelből a barátok hangját,  
ahogy lábteniszeznek az utcán, hallom Géza bácsit,  
ahogy mesél valamit Zsuzsi néninek a szőlőlugas mögötti gangon,  
frissen sütött lángos illatát hozza a szél Nusi néni bódéja felől,  
és mindjárt lemegyek az utca végi újságárushoz,  
hogy megnézzem, megjött-e az új Rahan képregény.  
 
A padlás szaga a félrecsúszott cserepek résein áramlik ki a sötétből.
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