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Homokot visznek az utcÀn. K¢t nû.
Karonfogva. Az egyik
magabiztosan, kicsit elûbbre. A mÀsik
mintha el akarna bÃjni a tÀrsa
vÀlla m´g¢. Valaki
leejti a szÀjÀt. Egyszerre
n¢znek hÀtra. A pillanat
mintha az elûzû volna. Ugatni
kezd egy kutya, de mÀr
¡tik is. Hallani, ahogy
f´lrobban a
gombostüraktÀr, holott
reggel Âta kapar a torkod, s az utcai
villany is ¢g mÀr. Galambok
f´trik a pÀrkÀnyt, csipkedik egymÀs
f¡le t´v¢t. Hullik a
b´rt´nudvar. K¢t gombostüfej
k´z´tt j´n fel az ¢gi
homokostÀl. LÀtni benne
Neil Armstrong lÀba nyomÀt. A dolgokat
akkor kellene a hely¡kre tenni, amikor
ott vannak. Mit mondjak? K¢t nû
a Holdon. Boldogok. S izgatÂan
sz¢pek.
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1997. mÀjus elsej¢n
este felvonulok a szokÀsos Ãtvonalamon,
a Duna-parton, a pesti oldalon,
¢ljen mÀjus elseje! ä recsegi bennem
egy r¢gi gramofonlemez, aztÀn elakad,
¢s csend lesz, jÂl kil¢pek, allons enfants,
ne maradjak le Mekhanik Sushkov m´g´tt,
Mekhanik Sushkov k¢t uszÀlyt tol maga elûtt a vizen,
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az çrpÀd hÁd fel¢ k´zeled¡nk fej fej mellett,
mÀr izzadok, amikor eszembe jut a r´vid nyelü lapÀt,
hogy hova tünhetett el a t¢len,
hol lehet ¢s felbukkan-e m¢g egyÀltalÀn?
nem mintha aktuÀlis lenne, nem az,
a havat szoktuk ellapÀtolni vele a kocsi k´r¡l,
most meg virÀgzanak a fÀk, a juhar, a platÀn,
most bÃjik Àt Mekhanik Sushkov a hÁd alatt,
¢s megy tovÀbb, lassÁtÀs n¢lk¡l,
¢n pedig visszafordulok, ennyi az esti tÀvom,
a Margit hÁdtÂl az çrpÀd hÁdig,
tavaly t¢len m¢g, vagy tavalyelûtt,
egyszer kettesben vonultunk itt apÀmmal,
illetve hÀrmasban: a r´vid nyelü lapÀtot
felvÀltva hol ¢n vittem, hol û,
¢s mikor û, akkor ¢n zsebre vÀghattam a kezem,
mert kesztyü persze nem volt egyik¡nkn¢l se,
de az û keze sose fÀzott,
ellapÀtoltuk a havat, ¢s valahogy nem akarÂdzott
hazamenni ä mÀris? ä, jÂ volt egy¡tt,
mint akik megbesz¢lnek fontos dolgokat,
holott nem besz¢lt¡nk semmirûl se,
csak felvÀltva vitt¡k a r´vid nyelü lapÀtot,
ami a halÀla utÀn olyan rejt¢lyesen eltünt,
els¢tÀlt egymaga messze az çrpÀd hÁdon tÃlra,
Ãgyhogy jobb, ha nem is keresem; mÀr visszafel¢,
a Soli Deo Gloria mellett elhaladva,
¢pp csak ¢rintve gondolatban k´z´s s¢tÀnkat,
ahogy egy madÀr szÀrnya ¢pp csak ¢rinti a vizet,
¢s huss! huss, apa, huss, mÀjus elseje, huss!,
megÀllok egy pillanatra, mint r¢g az eredetiben,
a felvonulÂkkal zsÃfolt harsogÂ DÂzsa Gy´rgy Ãton,
amikor eleresztettem az elsû szÁnes l¢gg´mb´t,
¢s n¢ztem, ahogy szÀll f´lfel¢, ¢s eltünik a magasban.
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