
mett belőle. Ha most nekem is krumplim lesz, ebből a ráncos,
krumplihéj vékonnyá töpörödöttből, nincs többet irigység.

Egyedül megyek a tanyámra, nagy esők után. S ugyan a meg-
mutatni akarásom pillanata csak nekem fontos már, s így csak az
enyém, ott vannak, konyha és kút közelében, a feltöltésre váró
gumók. A homokból kikandikálnak, odavezet hozzájuk a gyö-
nyörű, bodor leveles, magasra nőtt krumpliszár. Lett krumplim. De
mennyi mindennek az egybeesése kellett hozzá! Van, de mennyire
nem csak nekem köszönhetően. Az a sok minden kellett hozzá, ami
miatt én azt az asszonyt egész életemben irigyelhettem. Hisz a ki-
hajtott krumpli nem csak az én érdemem. Természet, ember, embe-
rek összejátszása a feltétel. Igen. Eső kellett hozzá. Az én tanyámon,
a sívó homokon, sok-sok eső. Kellett hozzá egy ember, akit magam
mellett tudtam. És bennem, persze neki, a megmutatni akarás. Meg
a télvégi tavasz. Amitől neki, napsütésben, kedve kerekedett. A táj-
tól, a térestelen tértől, a magukat mutató tanyáktól, a szomszédo-
kéba átsimulóktól. És bennem épp abban a pillanatban, amikor a
konyha sötétjében a zsombor krumplit megláttam, a megjelenő kép,
azé az asszonyé. Amiért én is vettem a kapát. Megemeltem vele a
földet. Meggy csemete tövében. Ahogy ő, a hegyi szőlő közén.

Sátoros ünnep
Mint a nyirkos ágyneműbe
tekerni a testet, amit belülről
csak a fokozott szívverés 
tart egészben, és nem számít,
hogy hívják az utcát, ahova
beköltöztél, hány szám, 
hanyadik emelet. 

De te is ez vagy, tartozás.
Rád tapad, mint az a nyirkos
ágynemű, a föld színe, szaga is.

Hiába, mondja a száj, ezek
csak tulajdonnevek. Elharapod
a végét, elkened.

De tudod, hogy ez nem 
sátoros ünnep. 

Az elkent mondatok visznek el majd
egy határőr idegen szaváig, addig 
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amikor csak arra kíváncsi a száj, 
hogy mennyi igaz belőled, 
mit hoztál magaddal, 
mennyit ér hátadon a zsák. 

Takarásban
A délutánt egy pihenőpad deszkáin,
az estét már a lebontott üveggyár 
romjai közt nézem végig. 
A délután még türkiz,
az este már végtelen fekete. 
A délutánban virágok. Az estében 
összetört üvegek. 

Egyedül a bőr és alatta a zsírszövet 
nem változik.

A többi mind dolgozik. Mozgatják
bennem az idegent. Csak ez nem
látszik. Ez takarásban van.
Összetörnek, összeraknak.

Pont így, ahogy az üveggyárat.
Pont így, csak az úgy maradt.
Így dolgoznak bennem szövetek.
Összetörik az idegent, beépítik.
Így vagyok, bőr, alatta zsírszövet,
mélyebben tiszta hús, egész, 
működő gépezet. 

Így ülök pihenőpad deszkáin
délután, türkizben, és változom
este, végtelen feketében. 

Az összetört üvegek meg visszaszórnak.
Az egyikben törzs, végtag. A másikban nyak, 
koponya. Így én is darabokban.

A délutánban még virágok, az estében 
csak összetört üvegek, de az egész, tiszta, 
működő gépezet.
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