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HAZAFELÉ

Az M7-esen befelé, egy enyhe, 
hosszan elnyúló jobbkanyar után, 
az őrmezői új lakótelepre 
ahonnét legjobb rálátni, talán 
kilenc-tíz kilométerrel a város- 
előtt, mikor a Cola a melegben 
forrni kezd, s a szélvédők túl világos, 
napszemüveggel is kivédhetetlen, 
üvegszilánkszerű fénye a résnyi- 
re húzott szemen át agyig hatol, 
s a táj egy percre szétesik, ahol 
nem érdemes már kazettát cserélni -

— rohant, s repült. Aranyló sárga szőre 
úgy két méterrel az aszfalt felett 
még felragyogott -  s az Opel Kadett 
tetején pattanva zuhant a kőre.

...Jó, de mi történt. Míg a lendület 
kitartott, lassulva hemperedett 
a test -  de hová lett saját futása?
Miféle fordított futószalag 
működött, hogy egy pillanat alatt, 
a folyamat utolsó fázisára 
az eredeti nyikkanós helyett 
végül ilyen egészen néma medvét 
készítettek, s a brummogót kiszedték? 
Nem láttam -  de ugye nem szenvedett 
túl sokat?

Ha nem néztem volna jobbra, 
ha megvárom mégis a fél hatos 
híreket, ha hamarabb indulok, ha 
nem állok meg benzinért -  vagy ha most 
is olyan hajthatatlan optimista 
volnék még, mint amikor egy halott, 
kinyúlott nyakú, teljesen laposra 
gázolt fekete macskát mutatott 
húsz éve anyám a Lejtő utón, 
s „csak alszik” súgtam, „csak alszik, csak alszik, 
csak alszik” -  de nem vagyok, de tudom: 
örökre vége, ezentúl a dakszlik
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is lekörözik egy üres körön, 
tudom: az a nyugodt testi öröm, 
hogy alvás közben kidugja a nyelvét, 
ez a konkrét boldogság, a jelenlét 
öröme eltűnik, csak tiszta emlék 
marad, melynek soha nem hull a szőre, 
de oly valós, hogy kínjában az ember 
belesimogatna a levegőbe -

-  de hát hogyan került oda? Minek kell 
egy autópályán szombat délután 
kutyát sétáltatni? Mit láthatott 
szerencsétlen állat, hogy mintha bot 
repülne, s vissza kéne hozni, úgy 
szaladt szegény? Miért nincs visszaút, 
hogyha eltéved egy kutya? Miért 
e gyilkos büntetés? Egyáltalán: 
bármiféle büntetésből mit ért 
egy önmagába dőlt, alaktalan 
bordamáglya, egy szürke porhalom? 
Miféle érthetetlen, alvilági 
törvény szerint lehet a vétkező lényt 
kivégezni a helyszínen? Mi történt?
Mi az isten?

Meg kellett volna állni. 
Sodort tovább a forgalom.

STAN ÉS PAN

A két kemény kalap! És mindig együtt! 
így összeadva átlagos nyakak -  
másfél plusz fél. Tényleg, miért szeretjük 
a kövéreket és soványakat?

NINCS.

Mint üvegasztalon nyitott nagyolló -  
középen semmi nincs. A jó: nagyon jó.


