
'- Miért ragaszkodik hozzá ennyire? Hisz, mint mondta, önnek sem tetszik
fenntartás nélkül.

- Ami most történt, az még a múlt kísértete. Talán nem voltunk fölkészülve
az élmény befogadására. Ebben én is hibáztam. És ami azóta történik, amióta
eljöttem, az inkább babona. Annak pedig a mi hitünkhöz nincs köze. Hát ezért.

- Nem fél főtisztelendő úr, hogy egyedül lesz?
- Nem leszek egyedül. Sokan vannak, akik nem szólnak, mert nem mernek

szólní, mert a hangosak a torkukra forraszt ják a szót, És azt hiszem, azóta
megmozdult otthon valamí a szivekben. Rég nem voltam odahaza. De úgy ér
zem, megváltoztak az emberek. A Szent György-szobor megváltoztatta őket.

Talán ők is azt a szemet figyelik egymásban.
A kórház kapujáig kísér. A hegyoldalban szembekap a szél. A buszmegálló

nál sokan várakoznak. Inkább gyalog indulok a városnak. Fejem fölött most
gyújtják a lámpasort.
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RANDEVÚ

Sziileimmel mindig az
eladott házban találkozom,
peaig már meghaltak,
én meg jó messze, másik
földrészen vertem tanyát.
Most, hogy kik, ők-e vagy
én ragaszkodom-e ahhoz a
helyhez, nem tudom. De tény,
megmásithatatlan, hogy
ott találkozunk.
A minap is. ahogy így haza
mentem, édesanyám tésztát
gyúrt. A boldogsáatól
majd kicsattant az arca.

SZOBOL ERTVE

Mondd, hogy: ember. Ebből a
szóból megérted azt is, hogy
rövid az út, de azt is, hogy
meatizetsz érte fokról fokra,
ahogy beásod magad a földbe.

MAGYAR TÁJ

E föld virágaiban is
emberarcokat látok
és nem tudok
szabadulni vonásaiktól:
nem hullhatnék ki
közülük nyomtalanul?

ERESSZ EL

Ereszd el azt a két
kismadarat.
Hívó jelüket veszik
az anyjuknak.
Majd meglátod, tudják
merre tűnjenek el.

VIRÁGOK PORTREJA

Mindenfajta arc néz rám.
Életük céljára rájönni
lehetetlen. Feléjük hajtatva

-lépek: ellágyultan és
megindíttatva. Mert mielőtt

beköszönt a Tél, ők már
jelzik a hó előtt az utat.
A síron meg a tavaszt, hogll
még élek, élek, de jaj!

ANYÁM, FEKETE KERETBEN

Édesanyám állt a gyermekkori
házunk ablakábcm. Olyan volt,
mint életnagyságúra nagyított
mellkép: fekete ruhában, betöl
tötte teljesen az ablakot. Csak
az arca fehérlett ki fekete
fejkendőjéből, megkelt cipóként.
Éppen egy autó reflektora vilá
gított rá, majd egy másik fény
csóva engem terített be s in
tettem neki, karomat felemelve,
és ekkor vett észre, mozdult,
addig csak engemet várt, nézett
a messzibe, majd intett vissza
mosolyogva, és siettem hozzá
és ő kérdezte: - Elfáradtál-e
kisfiam?

ANYÁCSKÁM MINDEN LEVELE

Édesanyám lélekszakadva elkezdett
írni és írni. Nekem írt levelet. Ne
úgy értsd, hogy lóhalálban, kapkodva,
hanem úgy, hogy cseppentett, illetve
pergetett méz volt minden szava. S
a betűi virágporosak és az egész
levél egyetlen virágba borult alma

fa, és meleg, napsütés" május hónap.


