
hirtelenében nem jutott eszébe semmi. Csak állt, zavarodottan, a diákok vizsla te
kintetétől összepréselve. Mit is akart mondani? Hol is tartott? A fiúk összedugták
a fejüket:. Mi történt vele? Ilyen még nem volt! Biztos férjre akadt, KInevezték
igazgatónak - találgatták. - Lehet, hogy elhelyezik tanfelügyelőnek. Meghalt a
mamája.

Mária szégyellte magát. Megpróbált felü1kerekedni ezen az ismeretlen erőn,

amely megbénította. Szinte már kerékbe törte az emlékezetét, de csak ürességet
tapasztalt, visszhangtalan ürességet -magában, Aztán nagy erőfeszítéssel kínyögte ; '

- Ma elmarad a történelem ...
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..4 másik élet

A másik élet -
mint a fák haja, .
mint a fák héja, fáj, ha leszakítod,
vizsgálod, téped, mint valami titkot 
a másik élet -
minden éjszaka
csak fáj, csak fáj, az álom alatt képek,
reálisak, örökké visszatérnek -
egy nadrágtartó, üres szemüveg,
ct másik arc, ajtó benyitva áll,
ki van véve a tokból,
a másik arc, a másik élet, a
földig lebontott fák haja,.
fák héja - fáj, ha beletépsz,
vél'es a fa, vérzik a kés,
a másik élet -
minden éjszaka
kifordított nyöszörgő bogarak
kapálóznak a mennyezet alatt,
kisfejű orvos tüdőt kalapál,
odahajol, visszhangot talál 
cl másik élet
nyöszörög, zihál, recseg
a tüdőfelület,

úszik a vízben valaki
[eiét időnként kiemeli,
szabályos ú'szó, szel, vág, halad
és süllyed,
kísfejű orvos, saját tüdejét
nem mentheti meg -
a másik élet
arc, szem, ápoló,
nadrágtartó, elmaradt kézfogó,
fojtogató kéz, egymást simogató
szerelmi kéz és elhatároló
mozdulatok
a másik élet -
kő, vas és trikó,
moziülés, tarka takaró,
eltávolodó

cigánylovak, kocognak a vasút
mellett
a másik élet
vérző lehelet
és behasítottkörömágy,
- ki tud szeretni?

ártalmatlanul,
oda se érve~

kereszt-szabadon,
a másik élet 
álom-aggódás, nyöszörgések
a lepedőn, örökké visszatérnek,
gyerek, nő, arcváz, lukszem, epedő

hit - sose hihető,

sose megnyugvó, sose áttekinthető

a másik élet -
borzalom, vaságy,
beszakitott körömágy,
kifele fordított kabát,
fejetlen próba-babák,
üres egyenruhák
a másik: élet -
csupa ragaszkodás,
véraláfutás,
kórházi befőtt.

örökös arcú nők,

a másik élet -
csupa borzalom,
nem elragadom - elragadtatom,
extázis egy, extázis kettő,

fa, fa, kivájt fateknő,

fáj a fa, fáj a kivájása,
fáj a héja, fáj a fája,
fáj a haja, lángolása,
elkészítése, szél-szakadása,
fáj a fa, a hasadása,
egymás földarabolása
a másik élet -
cl kereszt fája..
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