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KÁPRÁZATOK

Légihíd
Tíz méternél nem szélesebb az utca. Állok az első emeleti ablakban. A szemközti ház

első emeletén is nyitva az ablak. Odaát a szoba hátsó falán hosszúkás tükör. Pontosan
megmutatja ami ezen az oldalon van. A házfal sebhelyeit a málló vakolatú párkányt.
Az ablakot is amelyben állok. S engem magamat az ablakban. Az ablakban álló ala
kot, aki én vagyok, látom odatúl az idegen szoba mélyén a hátsó fal tükrében. Ott áll.
Néz. Nézi, aki itt áll és nézi. Itt és ott egyszerre. Hátam mögött ennek a szebának a fa
la. Miért ne lehetne azon is tükör, amely visszanézne. A hátam volna benne számomra
láthatatlanul. Meg a szemkiizti szoba mélyét mutatná a tükörrel. A tükörben engem,
amint itt állok, amott tükröződöm, nézek és visszanézek - síkok foglya és lebűvöltje

idegen szobák között, egyemeletnyi magasságban az alig tíz méter széles utca fölött,
oda- és 'visszavillogon mindaddig, míg be nem csukódik túlnan az ablak.

2
Mutatvány

A kiöregedett artista átballagott ajátszótéren. Megállt, nézte afémrudakból össze
rótt állványnál ügyetlenkedő kisgyerekeket. Aztán ledobta kabátját, két jó fogással
fönntermett az állvány magasában. Egy fordulattal föllökte lábát, tótágast állt, két
kézrőlfélkézre váltott, meglendűlt. alápörgött, átkapta súlypontját az állvány túlolda
lára, már odaát került, de lábaideát kalimpált, komor gumiarcafélig elveszett előre

csapzo piszkosszürke haja közt, hirtelen fölegyenesedett - és ismét föltűnt ez az arc,
mint egy látomás, de máris elnyelte a végtagok szélmalomtánca, majd egy merész has
keleppel újabb lendületet vett - akkor egy pillanatig úgy lebegett fönn homorún, akár
egy vízszintes holdsarló -, aztán kitárta karját, térde behajlott és elrúgta magát,fölpat
tant a magasba s egyszerre madár lett, kiterjesztett szárnyú madár, amely ismeri a le
vegő törvényeit és rábízza magát aszelekre..

A gyerekek azóta várják. Van kiiztűk, aki afelhőkközül, mert úgy emlékszik, vissza
sem tért, még azt a kopott kabátot is ott felejtette a padon.
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