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ORCSIK RO LAND

Nap ló, ki ál lí tás-tör me lék kel

(…..)
A vá ros la bi rin tu sá ban so ha sem oda ér ke zünk, aho vá el in dul tunk. Még is, ne kér dez zük az utat 
at tól, aki is me ri, mert ak kor nem tu dunk el té ved ni. Nem fe dez zük fel sa ját ut cá in kat, törzs he-
lye in ket, nem ta lál ko zunk ré gi és új is me rõ sök kel. Ré gi és új õsök kel. Ezért, ami kor is me ret len 
vá ros ban kó szá lok, kí ván csi an be ku kucs ká lok egy-egy nyit va ha gyott ab la kon. Kí vül rõl lát ni 
egy csa lád hét köz nap ja it, be le sza gol ni örö me i be, ku dar ca i ba, lát ha tat lan csa lád tag ként. Az ab lak, 
mint egy fest mény, ke re tet szab a lát vány nak. Amit to vább vi szünk ma gunk kal. A kö vet ke zõ 
ab la kig, épü le tig, rej tett si ká to rig. S ész re sem ves  szük, a vá ros ugyan így fi gyel, s ci pel min ket
sa ját em lé ke ze té ben.

Cím nél kül
Kez det után: fér fi és nõ, Anya szült fe hér ség ben. Mö göt tük a Te rem tõ. Nem Is ten, ha nem Nap. 
Nem Nap, ha nem Is ten. Nem, ha nem: a Nem te len. Cím és ci co ma nél kül pu cér az arany kor. Még-
is, va la mi hi ány zik. Az ár nyék. Mert csak ak kor hi he tõ. Csak ak kor érint he tõ. A moz du lat lan 
idõ.

Ta nul mány
A fel ka vart gra fit por ban ki raj zo lód nak a fáj da lom érin tõi. Mil li mé te res pon tos ság gal mér he tõ 
min den vo nás. Ta nul mány ké szül az egy más ba pré se lõ dõ tes tek, ron csok, ér zel mek hal ma zá ról. 
Eh hez ki vá lasz ta nak egy ge be lényt. Nem de rül ki, ál lat ról, em ber rõl, ne tán va la mi is me ret len 
faj ról van-e szó. A mu táns egy utol só pil lan tást vet ránk. Mint ha kér ne va la mit. Majd be le rúg nak 
há tul ról, s a gé pe zet be in dul. Per cek kér dé se, s az egy kor büsz ke lény fel dol go zan dó ap ró lék ká 
lesz. Nincs min cso dál koz ni, meg rö kö nyöd ni: A tu dás ál do zat ra éhe zik. Nem az ész re vét len le ra-
kó dás ra. A to vább ra is lát ha tat lan ra.

Ha ra gos
A vö rös lõ köd ben lóvágtát hal la ni. Utá na vo nyí tást. Farkaspofa buk kan elõ a ho mály ban. Egy-
re kö ze lebb a ri adt ló hoz. Ész re sem ve szi, les ben vár ja a va dász, ki nek csak sze me, or ra, szá ja
lát szik. Fegy ve re se hol. Majd vér fröc  csen a táj ra, egy be mo só dik egy tá vo li há bo rú se be i vel, kar-
co lá sa i val, éles vá gá sa i val. A za va ros vö rös ben nem tud ni, kit ta lált el a va dász: a far kast vagy a 
lo vat. A hó hért vagy az ál do za tot. Ki éli túl e há bo rú ha ra gos vér vö rös ét.


