
Deák Botond

dD.
„Akár valami feketébe
vetett fehér darab, zuhan-
zuhan keresztül,
belül és kívül rajta...”

(dD.)

A pompás versenyuszodában mintha már senki nem úszna. Üres.
Vízhatlan huzat, a négy fal közé ömlik a napfény.
Fújáshang, levegővel teli merevség, levegővel teli csönd.
Az elején nem úsznak, vagyis a végén. Ásítanak, kapaszkodnak,
ott van köztük dD. is, ásít, kapaszkodik. Hallgatja Isten nevetését.
dD. lesz csak; lesz csak szemfény narancson, asszonyon...

Utánad dobják, végkifejlet.
Nem, nem ingyen vagyunk, fáj a szájad, a szájam,
nem gondolok végig semmit,
ahogy gondolod, nem gondolom
élő, parázna, rét...

minden szótlanul ül, számol-össze
szótlan lesz, napfény el.
dD. ül, sorbarakja mi nincs;
átmegy a szobán, kihúzza a vermeert,
élő, parázna alföld

*

dD. egy kórhely.
Csillogó ablakok mögött, napfényes szobában,
csillamló hangok között fáj a teste,
mind töredelem, törés, hasíték.
Minden isteni.

Nem kelek ki, alszom benne,
és nem érzem a veszélyt, ahogy a törésre sem ébredek f e l .
A Chopin tüdején gondolkozom...
Schubert tüdővel levegőzöm.
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dD. áll a holdfényben, nincs más nehézkedés.
Örömtelen ellenfény, minden az arcára van írva.
Ott, abban a tűpárnafinom látásban...

*

Nem hiszem, hogy megszólalok.
dD. lassan lefekszik, s ahogy növények a bőrén,
hajolnak össze a falhoz támasztott halottak.

– Integetni neki, a túrázó Schubertnek,
látni a felsőtestét, a barna bolyhos kabátot,
a februári hegyoldalban, festett ágak között –
így alszik el dD., ez van a szemhéja alatt.
Elazonosul, elhal minden lassan,
élő parázna tér...

Felhasított ujjpercek, Schubert tizet mutat velük.
Lejátszott két dalt. Rövid dalok voltak. Hosszú volt.
dD. -ben elsimult minden az idő múlásával,
visszafelé hallgatózott, a sziklákról leömlő víz hangja után,
a lefelé zuhanó víz idejébe,
mintha hangjaiban visszatérne az összes zuhanó csepp ideje.

Keveset evett. Nem volt mit, az volt elég.
Nem tudta, hogy keveset eszik. Rembrandt tudta.
Ő is keveset evett, de látott már embert, aki rendesen eszik.
Ültek a szobában, egymást nézték, éhesek voltak.
Rembrandt öreg volt, fájt a szíve, nem kívánt semmit.
dD. az emésztésről beszélt Rembrandtnak.

*

dD. ügyetlenül Schubert vállára hajtja fejét,
Schubert ekkor kezd nem játszani, nem mozdulni meg,
- Nézd csak dD. elhal minden a tó színén,
üres a pad, ahol ülünk,
szélcsend van, besötétedik,
hiányzik minden hang, nem szólal meg.

Összehajtva, elrejtegetve
Mintha visszatérhetne az időben.
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Pedig tudjuk, nem úgy lesz,
a madár sem énekel etetés közben, csönd van addig.
A jóindulatunk vége ilyen dD.,
minden ilyen másnak indult.

Aztán Rembrandt fájdalma dD.-hez:
– a pillanat, az elszakadás,
hogy azonosulni csak magammal tudok
mindenem elhal,
a legkevesebb pedig magamról van,
s az sem megismerés, csak elszántság, elszakadás.

Meddig bírod dD. ? Áruld el, mennyit akarsz zuhanni még
fehérben, feketében? Mit akarsz tudni, hát nem látod,
hogy mindegy az alvás, az ébrenlét?
Nem érzed tapogató kezeinket, melyek elnehezítenek,
mint a hínár szaga vagy a víz hűvössége?

*
X

dD.:
Álltam a zuhogó esőben. Olyan voltam, mint
színes lavírozás a fotópapíron. Keservesen sírtam.
Arcomon összefolynak az egymásban tükröződök.
Hullámzik, mozdul minden, kiöregedik, elszépül,
úgy, mikor az ember a „lehetségesre” törekedik.

Elnehezedik a könnyűség faktúrája,
ahogy az avart átdöfi valami zsenge, s
Semmi nem ura önmagának, akár valami feketébe
vetett fehér-darab, zuhan-zuhan keresztül,
belül és kívül rajta.
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