
LACKFIJANos Kútjúrás,
olvasom, mellette telefonszám,

szórófestékkel műanyagtáblára fröcskölt fekete beiűk

A környék útjai mentén mindenhonnan elém ugrál
a mesterien elhelyezett, jellegtelen hirdetés
Micsoda pazar, karnyújtásnyira lévő valóság volt ez
gyerekkoromban, amikor még mi kezeltük a vörösvári telket,
hová nem ért el a vízvezeték Tervezgettük, hogy kihívunk egyszer
egy ilyen kútjúró mestert, álldogálunk
körülötte, míg nem végez, míg bírja a lábunk,
sötétedésig, azon is túl S nem lesz többé a vízzel telt
marmonkannák cipelése, a rázkódó, kocsonyás,
áttetszó kubusok az opálos műanyagfal mögött,
ahogy elképzeltem olyankor Lesz víz dögivel,
megtöltjük a kátránnyal feketére
mázolt, szúnyoglábakra állított bádoghordót,
fürdünk, kukorica-kapálás, favágás, körteszedés,
cefre-gyűjtés helyett is mind csak fürdünk a nap-melengette
vízben Ahogy apám azóta áztatja magátegy amatőr fotón,
kimustrált műanyag babakádban fekve, kilógnak
csülkei (a kép kedvéért viccesen begörbíti őket),

hunyoroga lencsébe, a napba Időközben saját házam került
vezetékes vízzel, kis kerttel. melyben ha akarnék se
fúrhatnék kuiai, hisz a jó svábocskák
furfangos alapossággal alápincézték keresztbe-kasul
a talajt, sose tudni, hol mire bukkan az ember
Elmarad hát a pince-mély, sáros és boldog
tocsogás a jéghideg pára-szagban. elnapolódik
a nincsből zavarosan felbugyborgó van pillanata
Maradnak a fel-felmerülő útmenti műanuagtáblák,
a betűk, a többé nem élő telefonvonal ezámsora, akár
egy sír felett
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Dobban meg
"Nem hallja úgysem" - vigyorog rám
az unokája, mikor harsányan köszönök,
míg a néni csáiéra taposott
magasszárú cipőben billeg tovább az úton,
maga elé mered, annyira maga elé, hogy
már maga mögé tán, innenre, túlra
mindenen. Ahogy zsolozsmára
kongatnak délután, nekiindulfekete
ruhában, kezéből fekete műbőr szíjon
lógó fekete műbőr táska, ugyan, mi
lehet benne, gondolom, mit cipel így a
harmadik sarokig, templomba menet
mindennap. Kulcsa sosincs, nem várja
meg, hogy a kiskaput valaki kinyissa,
nem ér rá, a lábazat úgyis rácsialanul,
térdmagasan tátong, fürgén átmászik
rajta, nekiindul. Ilyenkor télidéiben már
esteledik, mirea misének vége, ő vissza-
felé jövet ugyanúgy mászikát a kerítésen 
a vízakna vaslemez fedele, mint valami
nagy szio, dobban meg cipője alatt
a sötétben.
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