
mindenki s mínden számára hasznavehetetlenüL.. Hohó, mit ér a művészet,

amely igényeket elégít ki ahelyett, hogy szükségletet teremtene? Am az ön kér
désére majd felelnek a felhők,.a légyzümmögés, a madárdal, hogy mégis...
Mint a művészet titkos árarnai. .. hogy ugye, mégse lehet létem hiábavalós-.•

Kezem, a kisgyerekes. kifacsart kéz a takarón.
De én átlépek az ablakon is. Anyám imádságra kulcsolt kezekkel siet

utánam. A kapuból néz, ahogy a szomszéd fiú kerékpárján átvetem a lábam.
Végigkerekezek a falun; köszöngetek erre-arra, visszabólintanak. A tanító utá
nam bámul, de ő sem ismer meg. Egy katonai helikopter árnyéka felkavarja
a baromfiudvarokat: repül a toll - s a szárnyasok rikácsolása! A zúgás pedig
mély, mindent elborít. Kedvem támad, hogy kiáltozva pelevessem magam, bele
a mámorító tengerbe. Igen, ezt a zajt imádom. Fölintegetek fél kézzel, kiabálok.
A helikopter alacsonyabbra ereszkedik! visszatér! Engem filmeznek a magasból;
a gyulladt szemű vigyorát látom a fordulás pillanatában, míg a kerékpáron át
zuhanva az esés heves fájdalmát élvezem: mióta nem ütöttem meg magam! - s
nevetve hemperedek el a kukoricaföld szélén.

A szelídebb arcú technikus nyújtja a poharat. Úgy teszek, mintha nem venném
észre.

Nagymamára mutatok. Tetszenek tudni, Apa tüdőbajos volt, menthetetlenül.
Titkolták előle a testvérei, biztatták, hazudtak neki. Anyám is. Csak nagyanya
nem. Megsimogatta, mínt egy csínytevő gyereket, s becézve mondogatta neki 
"olyan szép, szép életed volt, olyan fiatal vagy, ne félj, kisfiam, legszebb idődben

halsz meg". Apa csak nevetett a többiekre. "Halljátok, hogy vigasztal engem a
Mama?" Hát így nevetgéltek, sírtak - míntha már mindenen túl lennének. Na,
anyám már hozza is az ő fényképet, igen, huszonhárom éves volt - hozzám képest
kisfiú...

Valamiben hinni kell. Anyám ezt motyogja. És mossa a poharaímat, hordja
szennyesemet, karjában - csecsemőként - az ágyneműket, párnákat, Ringatózva,
lassan lép, nehogy elessen.

A társadalom megtesz míndent, lemezjátszot kaptam; valamit kérjenek is
tőlem, ha már mindenáron meg akarnak menteni.

Már nem hallom a magnót. A szöveg mégis bugyborékol a fejemben. "Néha
keserű vagyok, nem tetszik ez nekem, hiszen annyi öröm ér. Látogatások, zene,
meg amiket elképzelek. Ezek adnak nekem érzelmeket, táplálkozom velük, hogy
valamiképp józan maradjak."

A copfos itt felejtette az egyik jegyzetfüzetét, visszaszaladt érte, s megint
mcsolygott.

0, józan - de kell-e nekem a szó? Ellenségem-e, vagy barátom? - ezen
múlik minden. Harcolok ezzel, lám különös munka...

Megint kiáltoznék. Hála, hála nektek kedvesek! Mit adhatnék neked, kicsi
húgom? - de már a copfos is elment rég.

S még mílyen hosszú a délután!

Jelzők áradása

Jelzők áradása, szépség a mondatokban,
izzó transzparens, amely fellobban s

ellobban
és a lélek mélyén sokáig lángol, lázad,
az alany s tárgy mellett világos

magyarázat,
fényesség és árnyék ezüsttel és arannyal,
hajnalszínű alkony és alkonyszín'Ű

hajnal,
színtobzódás, szavak közt drágakő és

ékszer,
tünaökölj verseimben forró ékességgel.
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