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nül, szinte ijesztően nyugodtnak tűnt most, mint aki már min
dent elrendezett magában, "Ferdinándnak fogjuk kereszteltetni",
Alfréd fölkapta a fejét, ezt azért mégiscsak neki kellene eldönte
nie, de az asszony észre se vette talán, "Frédi és Ferdi", keskeny
szája mosolyra húzódott, "azt akarom, hogy hasonlítson is rád,
meg ne is". Fölállt, még egyszer megsimította az ura kezét, aztán
bement a szobába megetetni a gyereket, "egy darabig vele fogok
aludni, ugye megérted?", Alfréd kiállt az udvarra nyíló konyhaaj
tó elé, hideg tél végi éjszaka volt, nézte a holdfényben a nyo
masztóan hatalmas Katedrálist, a kert végében csobogó Dunát és
a hidat, amelynek utolsó ívét fölrobbantották a csehek, eszébe ju
tott a hídavatás népünnepélye, tizenöt éves volt, Giza tizenhá
rom, tánc közben a lány fülébe súgta, hogy úgyis te leszel a fe
leségem, a lány sarkon fordult és elszaladt, Alfréd bambán állt
egyedül a táncolók között, hat év múlva, alakodalmukon Giza
emlékeztette őt a jelenetre, "ritkán szoktam elszaladni, de akkor
évekre", jót nevettek ezen. Mikor nevettünk utoljára?, Alfréd bele
túrt gyérülő hajába, hirtelen tört rá a gondolat, hogy mire negy
venévesen végre apa lett, talán azonmód megszűnt férj lenni, be
nézett a konyhaajtón, a sötét konyhán át a szoba felé, ahova Giza
most elszaladt, ezt akartam?, eszébe jutott élete sok más várakozá
sa, hogy sosem egészen azt akarta, ami végül is lett, benyitott a
sötét konyhába, felhörpintette a maradék bort, aztán kiment a
műhelybe és hajnalig dolgozott, nem érzett se dühöt, se önsajná
latot, sőt mintha szerette volna, legalábbis próbálta nagyon sze
retni ezt az egészet, ezt a gyereket és ezt az asszonyt, és ezt a he
lyet itt, a kaptafánál, ahová a suszter való .
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Atváltozások
Soha a színünk eléFiú
Hogy majdan kenyér és bor S ezek
a borotva színe alatt megölve

hogyfogalmat faragjunk belőled

csattogó szárnyú kerekes angyalt
mi jósággal hülyít nemz megöl

Nézzed a fiút is a korpuszt másodat
amint oldalából a must
űr pirosa
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Gondolat volt a világ Igy van
s a forrás legmélye EZ A FORGAS
anyag nincs az anyagban

De nehéz kéz kövesül szívre vonva
Szív te szilánkos Forgás te Fiú
És amint az eb is fejét fordítja

vagy bárány bagoly s amint a barom
szalmára dm meg a csillag fara is
tengelyhez izelítve lesz:

űr pörgése Gürcölő tangó
Ott a csodák is teremtés hézagai
Mert elbánunk veled

mint gondolattal iüz bánik el
hogy hegyek bojtos erdők megindulnak
színedért S vas lenne féltében a víz

szín lenne a szín fedőszín alatt
Igy lesz Kenyér bor borotva
S mint aforizma futod ten-köröd

Színed alatt elbánunk veled Fiú
Szíved helyére címerállatunkat
a patkányt odatesszük Fészkeljen

omega-pózban Rágja a bensőt Veséid
boltja alá is tüzet rakunk sistergő

patkány-álomul Kitörnünk állatokkal

Te a borotvával levágott Emberfi
ölünk és színre keltünk-rúgunk
csókolgatjuk a szádat kővel

A Semmivel etetünk dudorodjon a képed
S jöheta három király sóvárgó időben

Kitolt szemekben görcsberándult egek

üres szem-körök néznek kép-üresen
Igy lesz S aki amint van nincsen és aki
függ égben nem csavaroghat

Az űr Fia a fához szögezve mutatjuk íme
ő vala a forró forrás És vég-
szavaidból miénk az egyetlen MIÉRT
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