
- Látod - mondtam Micunak. - Apu azért nem jött meg, mert sür
gős dolga akadt. De fel fog hívni.

Mostmár ez mindig így lesz? Elkezdődött Mieu számára is a hazugság
korszaka? - a felnőttek hazudozásáé? .. Azé a hazugságé. melyre az élet
nek szüksége van, hogy elfödje a tengernyi becstelenséget?... Én talán
kibírorn, de Micu belepusztul. Lassan, a szemern előtt, s mire felnő, nem
ismerek rá, s ő sem ismer meg engem. Az apját pedig talán megveti, de
majd így mentegeti: "Ha nem értettétek meg egymást ..."

Hogyan magyarázzam meg majd neki, hogy az ő élete sem a megértés
hiányának esett áldoaztul? '" Hogyan adjam vissza neki a hitet az embe
rekben? . " Hogyan óvjarn meg attól a hamis okoskodástól, hogy a meg
nemértés mögé bújjon egyszer majd ő is az adott szó, a hűség és az áldo
zat elől? ..

Mindenki csak az életével bizonyíthat. De lesz-e alkalmam arra, hogy
Micu előtt más férfiak közeledését, azt a bizonyos megértést, mely bitorolni
akarja a hűség és az áldozat helyét, visszautasítsam ? ..

Lerúgtam a cipőmet. Mieu menten lecsapott rá, cipőstől belelépett, s
klappogva végigsétált a szobán, majd a tükör előtt kezdte illegetni magát.

- Anyu, olyan szép akarok lenni, mint te.
- Olyan leszel - mondtam. - A cipőm azonban tedd le.
- Jó, leteszem - mondta, - Éhes vagyok.
Enni adtam neki, aztán nekiláttam a lakásnak. Azt akartam, mire Emil

váratlanul beállít, rend legyen. Semmi se emlékeztessen az elmúlt éjsza
kára.

Éppen végeztem, mikor megszólalt a telefon.
- Este ne várj - mondta a kagylóba Emil. - Az eredmény semmi.
- Igen, semmi. - S a villára ejtettem a kagylót.
Alltam a lakás közepéri.
Valaki a napba újra szórni kezdte a hamut.

ESŐ
Csönd várja jtt az ifjú lovagot.
Útját gímszarvas állja hírtelen,
fején kereszt; fényét nem állja szem.
Sebet, halálost, a vadász kapott.

Lova meghőkö!.; kopója nyüszít,
a furcsa vadra fogat vicsorít;
maga elsápad, szólni képtelen.
Bár talpig diszben üli meg lovát,
teljes hosszában veti már magát
Ura elébe, kouiusrneztelen.

Eső zubog. A kerti szék magát vizesen
összehúzza. Kék madát'had fönn a szélben,
száll a tolla. Fákról földrepördül egy levél,
a sár lefogja. Vén büröksereg mereng az árkokotl,
hallgatom: dombokon kerék zörög, malom
dohog, néma halottak combja suhog,
görbe anyák vonulása köt'be aholdon,
tág szemekkel, megölt gyerek harangöZükben,
csukott tenyérrel arcukon.
Temető alvad, libavérben néhány öreg
csoszog puhán, présház falán fény dobog
váltott lovon, nagyapám kaszát fen csillagon,
őszi halottak, csont jege nyék,
eső zubog.
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