
rek megmozdulni ? A távoli zajokat akkor sem vesztem el, a lépések akkor
is közelednek. ha ugyan nem haladtak már el az ablak előtt. Lányok is, akik
él templomban szemben ülnek velünk, és akiket egyre messzebbről látok, míg
lassan majd az arcukat is elfelejtem, és egy-egy ismerős névnél nem marad
több, hallásukra összerezdülök, és valami lelkifurdalással vegyes szomorúság
log el. A takarót szorosan magamhoz szoritom, és nem is sejtem még, hogy
napról napra elvesztek valakit, hogy örökké hűtlennek érzem magam, és ez
a fázós várakozás is hűtlenség, hiszen a szétnyitott díványon ott fekszik
-nellettem felhúzott lábbal, összegombolyodva a bátyám, és alszik. A Bráda
gyerekek sem jutnak az eszembe, csak húsz évvel később, mikor egyikről sem
hallottam már vagy tizenöt éve semmit, de velük álmodom, az apjukkal, aki
karácsony másnapján mindig beállított ezredesi egyenruhájában, feleség nél
kül. Apám házikészítésű pálinkajával kínálta, és ő térde közé fogta a hege
dúnket, úgy játszott rajta. Nem magyarnótákat. hanem valami egészen mást,
amihez hasonlót csak a rádióban hallottam olykor, de amit általában sosem
hallgathattam végig, mert apám kikapcsolta, De erre a furcsa hegedülésre
áhitatlal figyeltünk, és szó esett a háborúról is, ami nem nagyon érdekelt,
és az sem, hogy Bráda bácsit nem nagyon szeretik a közlegények, túlságosan
szigorú, nem tesz kivételt, és hogy durva. Öt nem láttam, csak beszéltünk
rola, a gyerekekkel, és apámat is emlegettük. akinek még a nevét is bemond
ták halálakor a rádióban, és nagybátyámat nem szólitottam meg az utcán,
pedig mellettem ment el, szinte súrolta a kezemet, de hisz ő is zavarba jött
volna. A fényképezőgépét sosem adta ki a kezéből, és sokáig azt hittem, a
Iériymérő csak az ő mániája, A feleségének megdagadt a lába, olykor az eme
letről sem tud lejönni, s talán naphosszat a férje bibliafordítását olvasgatja.
Meg kellett volna szólítanom, régen elmúlt hatvanéves, és ebben a korban
már nem szégyen meghalni. A pincében egy ládát még mindig nem nyitot
tunk fel. Régi újságok vagy cserepek lehetnek benne, talán egy összerozs
dásodott permetezőgép, vagy kilyukadt gumicsizmák. Mert mindent elrakott
apám, és esténkint elaludt a televízió előtt, a lakás meg egyre szúkült körű

lőtte, a cserépkályhát felváltotta a távfűtés. A hajnalok hűvösek húsvétkor,
magamhoz szorítom a takarót, a keskeny rés talán azóta is világít, és türel
metlenül várok.
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A jövőről nem sokat tudok,
de a vég ítéletet magam előtt látom.
Az a nap, az az óra, mezítelenségünk
fölmagasztalása lesz.

A sokaságban senki se keresi egymást.
Az Atya, mint egy tüskét, visszaveszi
a keresztet, s az angyalok, a menmuet;
állatai, föZütilc a világ utolsó lapját.

Akkor azt mondjuk: szetetlek. Azt mandjuk:
nagyon ezeretlek. És a hírtelen támadt
tillekedésben sírásu,nk még egyszer fölszabadítja
a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk.
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