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CZAPÁRY VE RO NI KA

Edgar Allan Poe
„Fe szül ten fi gyel ni an  nyi, mint

ha tá ro zot tan em lé kez ni”

Poe-t nem ér de kel ték az is te nek, meg a kín ke ser ves ke re sés sem, de még is, csak 
egyet len szót akart, mi köz ben a ne vét sut tog ta, hogy min den ha lan dó az is te nek mar-
ta lé ká ul es sen, most és mind örök ké, a gyil kos ság, fan to mok, a meg té pet tek, gro teszk, 
le gyen vég le tes és nyo mo rult a kár ho zat, jöj je nek az is te nek és õrül jön meg min den ki, 
te rít se nek az ab ro szok kal együtt fák lyá kat rá, ta kar ják be, köz ben esik az esõ, le gyen a 
szem ta ka ró ja szép.

A különbejáratú csaknekedszóló rém ál ma ink, ez a fe hér ség su gár zó.

Már nem gon dol ko dott, nem tett fel kér dé se ket, mert ér vény te len nek és is me ret len-
nek tar tot ta az áru lást. Õrül jön meg min den ki, ta lán igen, a té li re né zõ ab la kok ban a 
szár nyak, a fe led he tet len ra gyo gás, ki út ta lan nap pa lok, is me ret len szen ve dély, a ke re tek, 
te és én, min den perc ben, ne kem ta lán nem kell a fá sult ság, a fé le lem, nem tett fel kér-
dé se ket, a han gok, a ha tal mas há zak, a mo csár, mel lé kes ese mé nyek, az ott hon ma ra dás 
szen ve dé lye, a fe hér ség ke ve re dé se a kö ve ken, éj jel az áz ta tott ga lam bok, annácska 
mo so lya, túl aka rom él ni, nem let tem sze ren csét le nebb, meg öl tél és meg öl tem, sor ra a 
bo ga ra kat, szár nya i kat ki tép tem, köz ben sze ret te lek, mert nem akar tam, hogy hig  gyél 
ben nem, nem aka rok tõ led sem mit, meg hal ni, bo csásd meg, de nem kér tél tõ lem, az 
in ter per szo ná lis kap cso la tok, mert nem vol tam ott, de meg kér de zem a hú sa mi nõ sé gé rõl, 
ci põt sem ad tam rá, a bor zal mat te is me red, az ott ho ni különbejáratú ször nye te ge i det is, 
min den ret te gés alap ja a kín szen ve dés, nincs több pénz a szám lá mon, ta lán az es kü võs 
va rázs la tok, mon dod a kor lá tok kö zött, a mond ha tat lan han go kon át, nyel ven írott sza-
vak, meg ér ke zé sed.

Nem mon dom el, hogy ben nem meg tör tént min den már, te hoz zá szok tál, nem az 
ezüs tös szik la part té ve dé sé hez, ha nem az iga zán mély és szo kat lan bi zarr dol gok hoz, 
tény leg? Az elõ já ték mel lett a fi gye lem, még hoz zá meg fe szí tett. Eb ben a bor zal mas 
nagy vá ros ban min dig sok bûz van. Szo kat la nul sok bûz és szo kat la nul ki ve he tet len min-
den. Én el hi szem, hogy a szö veg fel fes lik, én el hi szem, hogy szö veg bõl épül fel a vi lág,
a meg ke re sett és meg ke re set len sza vak, a je le ne tek, szi get fa lak, tu dom hogy van oda át, 
tu dom, hogy van oda át.

Ér zék szer ve im mel a meg fog ha tat lan és nyílt vi lá got ta po ga tom, ami az ut cák po ra
és az ut cák mocs ka kö zött szá rad föl, fá zom, fá radt va gyok, nincs mit ve szí te nem, az 
öröm fa lak kö zé sem mi nem zár be, csak én ma ga mat, hogy meg íz lel jem a vég te lent, az 
or vo sok cá fol ták, hogy ópi u mot szív tam vol na, az ih let rej té lyes és iszo nya tos szim bó lu-
ma i nak klas  szi kus iro dal mi mû fa jai, nem al ko ho lis ta, a kép ze let ado má nyai, az éb ren lét 
vi lá gá nak ha tá ra. Hi te les rész le tek be cso ma go lom a fan tasz ti ku mot, en nek szél sõ sé ges 
pél dá ja, hogy bo lond ja va gyok a rejt vé nyek nek, tré fás kér dé sek nek, tit kos írás ok nak, a 
meg fej té sük ben oly mér té kû éles lá tás ról te szek ta nú sá got, mely a kö zön sé ges ész já rá son 
túl ter mé szet fö löt ti nek tû nik, a ma te ma ti kai ta nul má nyok is fej lesz tik azon ké pes sé ge-
met, hogy lan ka dat lan gon do la tok kö zött ol vas sak a tit kos kó dok ban, a rejt je lek ben, az 
ele ven sej tek ben, a be tûk sár gás li lás hal ma zai kö zött, az is te nek kel sze ret né rep ro du kál-
ni az anya got.

A könyv ben a köd nem mon dott el lent két ség kí vül a han gok nak, a köd nem mon dott
el lent két ség kí vül a han gok nak. Fogd meg õket a kék se lyem tür kiz bro kát ru há id dal 
és hozd el ne kem, fogd meg a kék se lyem sár ga ru há ját, ami kor azt pa ran cso lom, és 
hozd ide.

Nem zu ha nok le, nem zu ha nok le, ta vas  szal sem, az esõ csep pek elõt ti éj sza-
ká ban sem, nem sza kad ki a fü lem, pe dig meg ígér tem, sze ret lek, sze ret lek. Csak 
ír nom kell, más fel ada tom nin csen, hozd ide kér lek a se lyem bro kát ru há dat, sze-
ress, sze ress.
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Ír ni csak an  nyi, mint egy sakk já té kos nyu gal má val sze ret ni. Örü lök an nak, ha bé kén
hagysz. Örü lök an nak, ha most na pok ra bé kén hagysz. Olyan jó, hogy most évek re
bé kén hagysz. Tény leg, én meg ta nul tam sze ret ni.

Az elõbb is ránk várt, ránk ve tült a fény, ne mondd, ne mondd, hogy fáj. A tö meg
em be re va gyok, nem ta nul tam meg az is ko lá ban, nem ta nul tam meg az is ko lá ban ol vas-
ni, nem baj, nem baj, nem fáj.

Ac hil les kard ja bár mi lyen ért he tet len nek tû nik is, mind egy, mi lyen ének ben éne kel-
nek a szi ré nek át tet szõ lágy tür ki zes bro kát ru há juk ban, én nem se bez tem fel a ka rod,
nem mos tam ki be lõ le a vég te lent, nem pont ott tép tem fel, ahol fájt, ugye tu dod? Nem 
én szur kál tam át tûk kel a húst. A húst. Lát szó lag ér tel met len gyö nyö rû sé ge te lik ben ne, 
hogy nin cse nek túl a ha tá ro kon, a hoz zá ve tõ le ges meg fej té sen in nen és túl, ki sza kí tod 
ka rom ból, a szö ve gek per sze, eb bõl az kö vet ke zik, hogy egy sakk já té kos nyu gal má val 
hoz za lét re a per ce ket, me lyek ben nincs idõ, a per ce ket, ahol kör be jár a vég te len. Hol az 
egyik bál, az egyes fi gu rák bi zarr moz du la tai, ne kem is fáj.

A sö té te dés tõl va ló fé le lem nek az elõ zõ ek so rán sok fé le vál to zó ér té ke van, hidd el, 
hidd el, én nem is sze ret te lek.

A bör tön fa lak kö zé nem zárt be sem mi, csak sa ját szo bám és a fül si ke tí tõ zaj, ha 
nem hal lot tam vol na, de mind egy. Nem ve zet hoz zád aj tó, sem lej tõ, a ki fogy ha tat lan út 
po rá ban fel sze dem a gon do la to kat, mint ha bro kát fény bõl varr ták vol na ös  sze a vá ro sok 
mocs kát, fel adom a rejt vényt, mi ért is, én is, te is, nem is sej ted, mi lye nek itt a haj na lok, 
nem is tu dod, hon nan jön ez a sok mi ért.

Most nem mon dom el, mert min den olyan ér tel met len. A sok ki elé gí tet len mo no lóg, 
sok ki ég he tet len al ko nyok kal, nem, nem moc ca nok, út köz ben nem za va rom meg a sza va-
kat, mi köz ben til ta ko zik és ös  sze sze di a gyé mánt keresztrefeszítést. Hon nan van ben ned
ez a sok fény?

Hi szen csak egy-két bá bu ma radt meg az ütem vesz tett ség bõl. Nem is lé nye ges. Ami-
kor az ész el len küzd.

A gon dol ko zás mély sé gei tel je sen hoz zá fér he tet le nek. Az ar ca is, a ha ja. Moz du la tai, 
ami kor fe le sé gül kér tem, még em lék szem ar ra a nyár ra, az ott ho nos ság meg nyug ta tó 
lágy hang já val ado má nyo zott meg, fõ zött, tisz ta volt a la kás, jó volt mel let te él ni, mert 
olyan kor fény ra gyo gott, ami kor õ élt.

Fe szül ten fi gyel ni an  nyi, mint ha tá ro zot tan em lé kez ni. Vé gül is gyõ zött. Csönd ben 
egész se reg meg fi gye lést tesz és kö vet kez te té se ket von le. Kö vet kez te té se ket von le. 
Va jon mit kell meg fi gyel ni? Já té ko sunk nem kor lá toz za ma gát.

Fe szül ten fi gyel ni an  nyi, mint ha tá ro zot tan em lé kez ni. Vé gül is gyõ zött. Csönd ben 
egész se reg meg fi gye lést tet tem és kö vet kez te té se ket von tam le. Va jon mit kell meg fi-
gyel ni? Já té ko sunk nem kor lá toz za ma gát. Ada to kat szol gál tat. A meg fi gye lõ ké pes ség 
nõttön nõ. Min den kéz nél van és kár tyá it tö ké le tes biz ton ság gal ad ja ki. Bol dog, mert 
el ha jó zott, fon to sak vol tak ne ki a szé kek.

Én sze ret te lek, csak nem mer tem el mon da ni. Ki de rül tény leg, hogy az eszes em ber
min dig kép ze lõ dõ, de az iga zi kép ze lõ te het ség gel meg ál dott em ber nem szû köl kö dik 
so ha sem az elem zõké pes ség ben.


