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SZE LES JU DIT

Koster-keringõ1

az em ber egy re zer vá tum ba ér ke zik
egy in di án re zer vá tum ba
csak in di án nincs se hol
re zer vá tum ba és a há tá ban
és a há tá ban ér zi
az At lan ti-óce án
ir dat lan víz tö meg ét
ahogy ez a vég te len víz monst rum
át fog át ölel át le hel raj tad
és be fo gad
ho zott is ten – nem a ten ger
nem egy szimp la ten ger az
ami vel szembenáll az em ber és
meg ha józ za meg há lóz za
az At lan ti-óce án
ir dat lan víz tö meg ét ér zed
ahogy fi no man hul lám zik
kör be ring ja Kostert
mint va la mi kedvesnõvér
mint egy vi gyá zó szörny
mint egy õr zõ lé lek
víz óda
be fo gad át ölel
ha za ér kez tél – mond ja
és be csal egy ki kö tõ be

Észak- és Dél-Koster
mint két ár va
fog ják egy más ke zét
de ré kig víz ben áll va – 
vi tor lá sok szúr nak a lég be
hor go nya i kat be le mé lyesz tik
a mély be – hogy a ha lak
rá kok ho má rok fél ve
reb ben nek szét
a ki kö tõ vi zét
csí põs manétok szí ne zik

nem hi szem, hogy ezt
ezt a sze rel met
valahogyis el le het ne
ma gya ráz ni
kel lé ke it
lel tár ba le het ven ni
de azt so ha sen ki
nem fog ja meg ér te ni
át él ni – ahogy én át él tem
ami kor Koster-szigeten
az ar com ra egy ha tal mas
egy ha tal mas csó kot le helt
tel jes erõ bõl
az At lan ti-óce án

1  A Koster-szigetek két na gyobb és több ki sebb szi get bõl ál ló együt tes Svéd or szág nyu ga ti part ja i nál, nem 
mes  sze a nor vég ha tár mel let ti Strömstadtól; ked velt nya ra ló hely, ter mé szet vé del mi te rü let.
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az em ber egy re zer vá tum ba
egy til tott te rü let re
egy má sik vi lág ba ér ke zik – 
ahol nin cse nek au tók
nin csen té vé
nin csen te le fon
ha nem aka rom, vil lany sincs
csap víz sincs, rá dió sincs
csak az van, amit aka rok:
egy dö röm bö lõ vas kály ha
né hány gyer tya
– a vas kály hán gom bák sül nek  – 
csönd, sö tét ség, er dõ, kö vek
a strand, fö veny, ho mok
ami kör be vesz, nyu ga lom
mint ahogy a szi ge tet õr zi
a víz
a lá bam alatt va ló di föld
a tûz iga zi
az il lat iga zi
az étel iga zi
az élet iga zi és gaz dag
csak az van, amit aka rok
olyan a csönd
hogy az em ber meg hall ja
a csönd ato mok ban
ön ma gát
és sze rel mes lesz eb be a csönd be
egy re zer vá tum
egy ter mé szet vé del mi te rü let
ahol a vé dett nö vé nyek
vé dett ál la tok
vé dett kö vek kö zött
az em ber ma ga is vé dett lesz


