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közösen használtuk egykor, és akiknek a nyomát Mirjana vég
képp eltűntette az alapos súrolással.

Miért ilyen az ember? Miért vagyok ilyen? Nem értem, hiszen
máshogy tanultam. Hol van itt a szeretet, a részvét, a megosztás
öröme? Inkább ne hozták volna vissza! Nekem inkább nem is
kell! Lázadoztam magamban, senki sincs, aki meghallgasson.
Minek is vágnék magamnak? Amióta az uram nincs, a fiam pe
dig Kanadában él, azóta nem vágok disznót. A fiam úgy sem
jön haza, mire kellene nekem az asztallap, a kotlaház? Mirjanáék
hatan vannak, maradt volna minden náluk, örökre, akkor leg
alább duzzoghatnék, hogy hála tlan népek, csak visznek, de nem
hoznak, és azt hihetném, hogy igazam van a haragomban!

A tárgyak lelke hol maradt? Azt is kisúroita belőlük Mirjana?
Minduntalan beléjük botlom, útban vannak: rosszul akasztottam
fel a pörkölőt, fejemre esett. A kotlaháznak nekimentem. A daráló
karja beleakadt a szoknyámba, felhasadt egy darabom. Ellensége
immé lettek.

Kinyitottam az órát, leültem elé, játszottam a mutatókkal, for
gattam őket előre, csak előre lehetett, visszafelé nem hagyta ma
gát. Aki megtervezte, jól tudta, hogy visszafelé menni semmi ér
telme.

~

Elet a halál után
A kérdésre Hisz-e Ön abban
Hogy van élet a halál után

Azt válaszoltam: Igen
De arról már nem tudtam számot adni

Milyen is lenne ez az élet
És milyen lennék benne

Én magam
Ott

Mindössze annyit tudtam
Nem vár

Arany széken ülve
Szentek hierarchiája
És elkárhozott lelkek

Sem zuhognak a mélybe
Csak
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A soha el nem fogyasztott
Felszabadult szeretet

Áradata önt el

Nem drágakővel kivert merev
Aranyköpeny borul fölém

Csak valami leheletkönnyű

Lenge szőttes

Lesz a vállamon
Lágy mozdulatok simítanak
Mint egykor a Tirrén-tenger

Hullámai
S miniha szavak círógatnának

Szófoszlányok
Gyere Gyere

Könnyel kivert fájdalomszövet
Hol felbukom hol alámerülök

És kezed
Megint a kezemben

Így feküdtünk
Te felolvastál
Én elaludtam
Felébredtem
Elaludtam

Ahányszor ébredek
Mindig a te hangod
Fogad és enged el

Örökös örökké

Szóval csak ennyit oár, kérdik
a kérdezóK a halál utáni léttó1?

És azt felelem: ennél többet
Nem várhatok.

Halasi Zoltán fordítása
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