
akkor már nem fogja bánni. Igaz, mose se nagyon bánja: új darabot próbál. All
a színfalak mögött, és érzi, hogy áll. Erősen és keményen, ahogy Apuska állha
tott hajdanán. A színpadon nem gondol Jánosra, semmíre sem gondol, csak a
sikerre, dőljön össze a családi ház!

Valóban majdnem összedőlt. Ernő ugyanis eltűnt, csak egy levelet hagyott
maga után. A család felzúgott, mint a méhkas, és a szomszédok is látnak, halla
nak míndent, Alinka csomagol, és János is mintha készülődne. Icuka sír, Bora
azon töpreng, melyik fára akassza fel magát, mert a szomszédok miatt még az
sem mindegy. Anyuska a madarainál bújik, és a Házbeli tenyerébe ejtett fejjel
gunnyaszt a lócán. A hajtűk lassan a lábához hullnak, és nem szedi fel senki
sem. Olga mama kíugrík az ágyból, és a fia után rikolt: - Hová készülsz te,
édes Iiam?

- Sehová - és János tétován reszeli a körmét. - A világon sehóvá. - Se
hol a világon nem szerethetik úgy egymást Alinkával, mint ~tt, ahol semmí
mással nem kell törődniök, csak a szomszédokkal.

.....; Küldd be Alinkát! - János beküldi Alinkát, Alínka Borát, Bora Icukát,
lánc, lánc eszterlánc, és Olga mama kurta, bölcs vezényszavára elcsendesedik a
családi ház. Icuka kamillával borogatja a szemét, aztán Ielöltöz'k, és bemegy a
színházba. Bora az almáskertben szöszmötöl, de már nem akarja felakasztani
magát. Al'nka a tornácon kézimuekázík, és a szomszédok örömmel látiák, hogy
János zsebre vágja a körömreszelőt, és közelebb húzza a nvuaágyat Alinkához.
Anyuska is előmerészkedik a szobáiából, foszlott, fekete fókötőién mint színes
pettyek ragyognak a madarak' elhullatott pihéi, Olga mama ped'g ismét ágynak
dől. Kövér, löttyedt karját elégedetten szétteregeti a párnán, és valami olyasmit
motyog, hogy - buták! Képesek lettek volna kiborítani ebből a jó kis ágyból.
Hol az orvesságom ?

Becsöneetí a Házbelit, és elmondja Anyuska örök életű daikájának, hogy ma
holnan lebontiák az alacsony, derékig érő kerítést: kőfalat építenek helyette. A
lIá'7holi bólogat, és lóca helyett lekuporodik Olga mama ágyára, tenyerébe hajtja
a fejét.

...: Szép ház, jó ház - motyogja - csak a kerítést kell kicserélni ...
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egytngl1 szavak ,1cattognak:
az óra ketyeg
várok, míg befedik az eget
fényes ágak

óh, ez az éjszaka
feketegyomrú árok
türelmem hantjaÍt'al
telítődik

valahol, zuhanó szoba mélyén
apám arca v'Hágít
az arcüregébe fészkelt
kéretlen öröklét

s egy!ZeTÚ ágya, mint a hajó
kiúszik, át a faTion, kerti bozóton
s elmerül a homokban
- utána lassan, ragyogón

kopog el botja, sapkája lebeg
leng puha, sálja
zöTd köpenye menetel
ellobban a kard'a

s végül én lépegetek
aki úgy nőttem Td belőle

(vakítószéTú árnyakkal viselős)

mint földjéből a fa
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