
jön téle semmiféle hang. Talán nem is él már, gondolom, felállok és fel
gyújtom a villanyt. A fény szinte csattan, s a lélegzetem elakad, ahogy
a kályha mőgé nézek. '

- Ejnye! - mondom sokára, s úgy érzem, hogy szörnyen meg vagyok
hatva. - Ejnye, kiskutyá.m!

Nem is tudom, hogyan mondjam. Nagy nyüzsgés VIan a kályha mö
götti szőnyegdarabon, öten vannak már. Négy kis hunytszemű kutyakö- .
lyök, ott gyömőszkölődnekaz anyjuk hasa körül, a fényre sivalkodni kez
denek, s az anyjuk nyalja őket. Remeg a szám. A kutya nyöszörög, rám
pillant és elfordítja a fejét. Olyan ez a mozdulat, mint a szemérem. Le
oltom a villanyt, a tüzet nézem s az e&ti csöndben mélyeket lelegezve
hallgatunk egymással szemben ketten: a kutya meg én. Sokáig. Közben
gyantát teszek a kályhára, s a jó szag lassan betölti a helyiséget, Mintha
érett körték hullanának valahol messze iszonyúan megrakott fákról, olyan
érzésem van.

így ülök ott talán egy órát is csöndben, csaknem elalszom. Akkor
felgyújtom a villanyt; a kutya elnyúlva fekszik, a szeme le van hunyva
s négy kis poronty dudál az anyja emlőin boldogan. Kint élénkül a zaj,
félhat felé lehet s fölöttünk öt emelet, tele emberekkel. A kályhában a
hamun átparázslik a hamvadó tűz. Kint március van, március hetedike;
nemsokára igazán tavasz lesz. Kiöntöm a tejemet a fazékból s megfele
zem a kutyával. A csajkámban teszem eléje, és csöndesen eszünk mind a
ketten. A falak halkan énekelnek.

••
MAGÁNYOS SZIGET

Nézd ezt aszigetet:
fölmerül! egyszer a habokból
fú nőtt gazdág talaján és
sokféle tarka virág
(madarak hozták a magját mes~drlSl.)

Hiréből ismerte csak a távoli világot
a nagy hajók útja másfelé vezetett.
Egyszer felszántották a földjét,
hogy hasznos növényeket teremjen
de jobban szerette a haszontalan virágok
lobog6 pirosát, fehér és lila szirmait
még a gyomokért se meakulpázott.

Most újra árva, senki szigete
gyümölcsei a földre hullanak
senki sem köt csokrot virágaiból
régi lak6it elvitte a tenger
emlékük fakereszt jén
ősszel köl!öz15 madarak pihennek.

Ismeretlen kicsi sziget
holnap talán
elmerül újra az Oceánban.
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