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Minden játszótéren akad olyan
(1)
Ahogy visszaveri a beton, remeg a levego, egy csoport félmeztelen fiúcska,
fekete meg sötétkék gatyás, lesült és kiizzadt kölykök a késo délutáni,
valamelyest már enyhülo forróságban, játékra készülodnek, nem készülni
föl, én nem hagyom abba, nem készülök semmire, minden játszótéren
akad olyan, valami kicsi és ügyetlen, idétlen, kövérkés gyerek, minden
játszótéren a leghülyébb, nem megváhoztatni semmit, én hagytam úgy,
amiért ot cserében nem verték szét, akad olyan mindig, Okit nem válasz-
tanak meg, nem kerül sorra, egyik csapatnak se kell, s ahogy ott áll és
kéri a többieket, amit nagyon is nen1I~Qt abbabaJYDi, hiába, elzavarják,
elküldik az anyjába, te hurka, tiinés, hogy talán el is sirná magát, de ami-
kor az egyik, közülünk valaki, majd odamegy hozzá, egészen közel, és az
arcába nevet, egy másik pedig a háta mögé lopót/zva fenékbe rúgja, nem
túl erosen, mégis kiméletlenü/, hát nem sír mégsem, nem sir tehát, nem
sirni, csak nem nézni oda. én nem változtat~1 meg, Q többiek elfordul-
nak, közömbösen, vagy azért csak, hogy ne lássák, kényelembol, nem
néz oda, mert fél, mert félnek, mert ok még szeretnének élni, oket nem
lehet igy megzavarni, ne zavarják meg oket, élni eros, nem meghalni eros,
akkor az a dagadt kisfiú lassan megfordul, megfordult,és valami meg-
csillant a kezében, az pedig, aki az. imént belerúgott, most iszonyatos
sikoltással ugrik hátrafelé, nekizuhan a pálya szélét övezo dróthálónak,
most tehát mindenki arra néz, arra nézünk, és látjuk, ahogy a fiúcska
kezében fölszikrázik a napon, és gyémántosan villog és ragyog egy hosszú,
hosszú, kékes-fehér-üvegszin jégdarab.

(2)

Egy kalauztól várni valamit, kalauzok, már kimentek a divatból, volt
szabad jó idoben, már két megállás között, érdeklodni, akkor egyes, az
életünkre vonatkozó kérdések fölmerülnek, ki tudjuk birni, mindenki,
türelmesen, nemigen vonatkozik az életünkre semmi, úgyis o egyszerre
mindennel foglalkozik, hát sorra kerül, ha vár, az, aki vár, mégsem fog-
Ialkozhat egyszerre mindennel o sem.
Valamikor megjelent tényleg a figyelmeztetés a jármuvek oldalán, Kalauz
Nélküli, tehát jól elore, és még idejében figyelmeztették az utasokat, ám
senki se csinált semmit, nem próbáltunk tiltakozni, ha jól emlékszem.

(3)

Az Úr elovette valahonnan az o Kertjét. Ebben a Kertben akkor nem volt
semmi, egyéb semmi, csak vonalkák és pontok, igy: ///. . . . .//////. .///
. . . . . .//////. .. Elokereste valahonnan ezt a Kertet. 6 szerette volna,
ha ez igy marad, mert igy képzelte el, mert még elfért az a Kert, és nyug-
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ton megvolt. Még nem vette észre, mert nem haszn6/ta lefo. Az Úr ÍK){:
gondolta el a Kertet. Ám egyszer történt, ta/án, lehet véletlenül, ta/án
játék volt Qupán, hogy olyan erovel támaszkodott rá a tenyerével meg a
könyökével az o ~;ftjére, me;billent az Or. f~.i4Jenyerével ahogy meg-
támasztotta magát, ettol a támaszkodást61 az egész beindult, pontok és
vonalacskák, vadu/, vademberek. vadáilatok, szelídek, mérgesek, szelid,
vad növényzet, gondoskodás és jóakarat, és akkor nem lért már el az o
K.ertje lJ elotte.

TATÁRSÁNDOR .1
.'

Amíg megghatom \

. . .

Nem tudon, miért, tal4nmert
to/em isfügg.. De tÖinbszer'Uenosz; délután
Hát su'lfJle/enü/ pont~' részletek -

demegtévesitobb nálu~ álruhám

A fiínek . milskülönbeh vimnak hatlgjai

Éz persze nem~dhet meg egy várost
minek ,már kertjeit se tudhatom.

. ...S az álruha 1Jédelmü/elég-evajon?
lehet agóniájátniajd nem-hallani?

.'

Akik ma élnek mímelik
hogy nem tudják: egy darab ólom

ledol~ házfatinár so"is;, .
alatto1n9sb'rontás is fog .

. aföld/akókon
, ' . ,

Akik közt élek mind e/pusztíthatók

. Kik bennem élnek nemjutnakszavamhoz
Némltand1n, rlkatnám oket bármivel

Ha hoz az idofeledést,
akkor sem általam hoz
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