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A borító egy lomtalanításkor talált fénykép alapján készült.

 



Számozatlan kép
Régi ébresztőóra egy bádogtányér közepén.

A „farkasok órája” – ez az időpont.

Az  ágyon,  az  óra  közelében összegörnyedt  meztelen férfi  test,  combközé szorított  kézfej,  a
résnyire hagyott szájból kicsorduló nyál rajzolata a megereszkedett matracon.

Alul-  és  felülexponált  képek  a  tudatalatti  falába  marva-égetve,  a  le-  és  felépülés  végső
kimerevített stációi.

Pavor nocturnus.

„S egy tüzes gombostű a fejben.”



Első kép
Sistergő szél, szakadó eső – mintha a kezdetektől fogva esne.

Romos,  omladozó,  méreteiben  azonosíthatatlan  épület,  málló  vakolat,  kiismerhetetlen,
olvashatatlan  nyomok,  mindenhol  sár,  sár,  sehol  egy  valaha  földút  nyomai.

A földre érő cseppek hangja, amint krátereket nyitnak a sártenger felszínén.

Bezúzott ablakok, a huzatban folytonosan csapódó ajtó- és ablakszárnyak.

Sirályok vijjogása – talán mindez valahol partközelben lehet.

S kutyák vonyítása, acsarkodása, amint a ritka koncért ölre mennek.



Második kép
Furcsa derengés a hajnal előtt, az éjszaka utolsó óráiban.

Talán ekkor.

Bizonytalanság.

Az elviselhetőség határáig lepusztult helyiség, apró, a lerakódott mocsoktól funkcióját már régen
elvesztett ablak, valószínűleg az egyetlen, amely ebben a lebomló enyészetben épen maradt.

Sánta, rozsdás fémállványon lepattogzott zománcú mosdótál, az elpárolgott víz után megmaradt
szappanrajzok az edény oldalfalán. Néhány könyvkupac a hosszanti fal mentén. Itt is a felázott,
foltokban málló vakolat, s a kopott vaságy a sarokban, megsüllyedt sodrony, lepedőtlen matrac,
melyen a foltok a nedvesség megállíthatatlan térhódításáról tanúskodnak, s a két behúzatlan durva
pokróc.

Ez a helyszín.

Odakint változatlanul esik, fúj a szél, egybemosódó sistergés, az égbolt nyomon követhetetlenül is
változó rajzolata.

Idebenn a változatlan derengés – négy fal közé szorított, megbicsakló holdudvar.



Harmadik kép
Az ágyon két test, két erőtér, a kiszolgáltatottságban valahogy mégis menedéket keresve. A férfi

és a nő. Mindketten éppen hogy negyvenen túl. Ez lehet a korosztály, s ők, ők ketten a szereplők.

Talán a végítélet elől menekültek ide, vagy éppen ennek meghozatalára? – ezt sem tudhatni
bizonyosan.

Mint ahogy azt sem, ébren van-e valamelyikük is.

A nő szorosan a fal mellett, kissé felhúzott lábakkal fekszik, szemhéja szorosan lezárva.

A férfi  az ágy távolabbi sarkába gömbölyödve, karja és megremegő combja szorosan öleli  a
pokróc durva melegét, a homályos ablaküveget nézi, egyszer sem pislog – talán ő sincs ébren.

Aztán  mégis,  mintha  a  nő  felé  fordulna,  közben  a  másik  test  görcsös  rándulása  az  erőtér
láthatatlan impulzusaitól vezérelve.

Közeledés és távolodás a vonzás és taszítás természeti törvénye szerint.



Negyedik kép
A férfi arca – eredendő kitárulkozás és felkínálkozás.

A  kirepedezett,  vagyis  inkább  felharapdált  ajkak  duzzanatai  az  elmúlt  órák  viaskodásainak
negatív lenyomataként.

Gyűrött, megtágult bőr, néhány napja erősödő szőrzet.

A szürke és sötétkék színkeverésének ecsetvonásai a szemhéjak íve alatt.

A szemgolyó fehérjében a kialvatlanság és a fájdalom láthatóvá váló erei.

Mióta virraszthat már?

Rettenetesre tágult pupillák, végtelen-szétáradó szomorúság, a fájdalom egyre hevesebbé váló
állandó jelenléte már a végső és végérvényes lemondásra késztette-kényszerítette.

Még mindig nincs pislogás, csak ez az eszelős tekintet

Néha mégis, mintha az elhatározás, a remény csak műszerekkel bemérhető villanásai ebben a
lelassíthatatlan-lecsendesíthetetlen ellenszélben.

S az a tökéletesen hegyes és vakítóan fényes gombostű, amint a fókusz középpontjába hatol.



Ötödik – hatodik kép
Egymásra mosódott történések.

Nem tudni, van-e különbség a két időpont között, s hogy végül is ki kit, illetve mit is néz-szemlél.

Mindez a filmtovábbító szerkezet véletlen játéka, vagy részleteiben precízen kitervelt-eltervezett?

A kép középpontjában gondosan hurkába csavart paplanhengert ölelő, harmonikusan hullámzó
férfitest.

Kissé oldalról, de mégis hátulról – így az arc azonosíthatatlan marad.

Levetett ruhák gyűrött csomói az ágy peremén.

A középponttól kissé balra az érintetlen, hófehér, paplanból formázott alabástromszobor – az
örökös  vágy  és  álomkép  leegyszerűsített  tárgya-manifesztuma  –  jól  kivehető  a  fekvő  oszlopon
végigfutó szűk alagút, a gyönyörök kertje.


