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*
A pajta döngölt agyagpadlóján feküdt, a kötél már kivéve nyakából,
a teste még ki sem hűlt, szinte még élt. Egy zöld kannábóllocsoltuk,
próbáltuk feléleszteni, rázogattuk és beszéltünk hozzá. Nagyapa
rendezett, nyugodt vonásokkal aludt a kezeim közt, csak néztem
rá és nagyon.szerettem.

*
Órákkal később, amikor már Anyám és Mama túl voltak a nyug
tató injekción, s egy pillanatra sóhajokkal terhes csend lett, kimen
tem a kert leghátsó sarkába. Leültem egy nagyra nőtt, csíkos mar
hatökre és a fejemet a kezembe temettem. Akkor csordult ki az első

könnycseppem.

A révész
M(g ülöka parton, és utasra várok,
Nincs bennem semmikülönleges,
Megvan a lábam, kezem. Kicsit jobb kötésű

Vagyok az átlagosnál, ennyi az egész.
Csak hamellém áll valaki, akkor látni,
Hogy hozzáképest mindenrészem hatalmas,
Hogy hozzámképest minden része csökött,
Hogy idomtalan szörnyeteg vagyok,
Kit kővel dobálnakmeg messziről

A gyerekek, majdvihogva elszaladnak.
Mégis rámbizzákmagukat kényes úriasszonyok,
Álmatlanéjszakákon mintha parázs-ágyon
Hánykol6dnék, érzem csepp ülepüket vállamon.
Rám hagyatkoznak pénzes zacskóstul
Fukar kereskedóK, szemükben jeges
Rémülettel tartják szemmel az aranyat,
Inkább vesznének maguka habokba,
Mint hogyazt veszni hagyják.
Vittem urat, parasztot, papi rendet,
Hej,haa vállam mesélni tudna,
Elmondaná hátsónézetbó1 a világot!
Mikorjött az a kisfiú,mondtam neki,
Hát a szüleidholvannak, de persze
Nem felelt, csak nézett parancsolóan,
Az ember eszemegáll, dohogtam,
Aztán majdhozhatom visszaa túlpartról,
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Vagytán mégmenetközben megrémül
A sodrástól,kapálózni kezd, tudom is én,
Milyenek ezeka kölykök.
Ahogy vállamravettem,éskettőnk
Megnyúlt tükröződését néztema vízen,
Az jutott eszembe, hogymost lettem
Igazán óriás, éppegy ilyen kis tökmag
Hiányzott hozzá. Vittem tántorogva,
Deréktól lefelé csurom folyóvíz voltam,
Felsőtestemet izzadság áztattacsatakosra.
Közben csúfondáros-súlytalanul ficánkolt
A felszínen ez a kétfejű, emeletes lény,
Szakasztott úgy festett, minthafejen állna
A gyerkőc, éskét karjával ölelve tartaná meg
Szintén tótágast álló, otromba testemet.
Végül mármindenerőm fogytán
Mintha ővonszolna a víz színén kúszva
Engem ki a partra, ilyet mégnem pipáltam!
Zihálva terültem ela homokban,
Ahogy zavaros szemmel a távolodó fiú
Után néztem,mintha nem is a föld hátán
Járna, hanem talpával rugdosná felfelé a földet,
Akáregy labdát, boldogan éreztem,
Hogyösszezsugorodtam, talán akkorára,
Mint egy vízipatkány, mint egy magzat,
Van már, akihez képest én is
Törpe lettem.
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