
Anya távoli, tiszta hangja. - Nem lehet, mar többször mondtam,
hogy itt nem lehet.

A labda még pattogott egy kicsit, majd csönd lett.
- Itt a kulcs - mondta anya. - Atmész a raktáron és kint vagy

az udvaron.
- A raktár! Akkoriban anya egy trafikban volt... egy olyan kis

trafikban.
Lépések, kulcs csikordult.
- Mindenféle ládák ... és az adohányszag !
A labda pattogott.
- Ott már lehetett lasztizni, csak sötét volt.
A labda pattogott, aztán elgurult. Nyögésféle hallatszott.
- Ez aztán nehéz eset! Megtalálni abban a sötétben ... ládák közőtt.

Szuszogás, kaparászás.
- Le kell guggolni ... becsúszni a ládák közé.
Reccsenés, mintha valamit arrébb tolnának. Aztán csönd, nagy csönd.
- Elgurult - bólintott a lány. - Jól elgurult.
- Be kell csúszni a ládák közé. - Ráhasaltam az asztalra. Vártam.

Valamiféle hangra vártam.
Nem volt reccsenés. Nem volt szuszogás, nyögés.
- Talán anya bejön, egyszer ő halászta elő.

Nem nyílt ajtó. Hang nem szólalt meg.
- Bejön ... biztos, hogy bejön.
Nem tudom, hogy másztam le az asztalról. Nem tudom, hogy kerül

tem ki a szobából. De kint voltam én is meg a lány is.
Maradt a szoba, dobozokkal, tekercsekkel, hosszan lelógó szala-

gokkal. És a csend.

•

ALATTA MINDEN ÉNEKES MAGASNAK

Allok magam csepp hegyein
állok fülledt völgyeimben
kettőnk között a múlandóság
létrétegekre bontva

legalul kámea arcom
örömök vizébe dobott k6
királyi bibéje egyre
táguló köreimnek

a körök közt vörös uszonyok
felbukó szeretők, leszegett
fej ököl árnyékén, hasak íve
és a viz páncélos csöndje

s fent, papírsárkányok
fojtó szédületében
mínt angyalok könnyű léptei
lengenek indás szalmavírágok

s még magasabban
szárnynyomok, felhők állati
arca, szétoszló vígalom
dörrenések hangdombjai

aztán az égí utak árkában
villámfák ágai rőzsekötegben

készülő csillagtüzek alá s én
szelíd évek gyujtogatója

s felette minden énekes magasnak
az Édes Asszony, csillagút ujjain
gyűrű a félgömb nap
s az angyal-száj-hasíték-hold
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