
ha eldől egy gyertya és tűz üt ki, hová lehet ugrani. Az ünnepelt
egy barátnőm, akit épp most hagyott el az élettársa. Krízis.

Egy hastáncosnő vonaglik, hajladozik ott elől. Középkori hang-
szereken játszik a rögtönzött zenekar. Néhány gyertya leégett már,
kicserélik. Segítő kezek hordják, viszik az ételeket. Koccintás. Ciga-
rettafüstös köd vonul végig. Néhányan a tűz közelében bóbiskolnak.

Hajnalban csendben kiosonok a szobából, nehogy valakit feléb-
resszek. A teremben mosatlan edények. Nem találok egyetlen tiszta
poharat sem. A csapból nem folyik a víz. Befagyott. Egy termoszban
langyos kávé. Ez most életmentő.

Belecsimpaszkodom az óriási kilincsbe, s a nehéz kapu csikorogva
becsapódik utánam. Hóban gyalogolok, báli lakkcipőben, amíg meg-
találom a kocsit. Jégcsapot török le róla. Megfájdul tőle a tenyerem.

Két ujjal fogom a kormányt, s közben vacogok. Az első telepü-
léshez érve lassan világosodik. Egy letakart holttest fekszik a ma-
gányos téren. Két rendőr áll ott mereven, egy helyben várakozva.
Mi történhetett? Közlekedési balesetnek semmi nyoma. De nem ta-
lálgatok. Maradjon ez a halott titka.

Kora reggelre hazaérek. Forró tea, meleg fürdő, ágy, jó takaró.
Talán sikerült megmenekülnöm.

�

A tavasz még messze van, de én már nagyon várom a Feltámadást.

Élni nem elég
minden egyes nappal nő a tét
egyre szívszorítóbb lesz a szép
a gyámoltalan öröm amely
kétségbeesve sminkeli magát
egyre tömörödik a sötét
minden pillanat azt súgja még
ez a vers is csak egy ingovány
szavak vadvizében gázolok
nem érek el soha célomig
örökké hiányt szenvedek
senkiből semmiből nem elég
vágyam türelmetlen elhúzták
előttem a mézesmadzagot
ami megtörténik holt tény
reménytelenül gyömöszölöm
magamba a világot holdfény
kocogtatja alvó szívemet
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láthatom a szépséget magát
kolduló érzések lépik át
küszöböm magamban suttogom
élni jaj semmire nem elég

Nem lesz hol…
bizonyos értelemben bátor
és eltökélt nagy levegőt vesz
és elindul diszharmonikus
a mozgása ami nem sok jót sejtet
arcával akaratlanul fölsebzi
a park ólálkodó sötétjét miközben
sírdogál picit a csönd elhízott
bokrok ölén aztán helyreáll a rend
anélkül hogy bármi történne
érdekében érdek nélkül van szép
mint falevélen araszoló féreg
holdsütésben érintésétől
felsóhajt az odaadó levegő
maradna még de mint lábosból a tej
kifut az időből hirtelen
nem lesz hol meglenni hely

Játszásiból
egy tőről fakad a már és a még
évszázadnál hosszabb a nap
párás szemű nénikék
cirógatják a buksimat

egyfolytában nyafogok
figyelek de nem tudom mire
hiába tudom amit tudok 
nem emlékszem semmire

nincsen még hajam és fogam
mint anyám szeme kék az ég
lopva minden csoda megfogan
a halál csak játszási még

117

Eleje:Layout 1  2013.01.15.  13:46  Page 117




