
Nem is késlekedett másnap. Alighogy megvirradt, kiment.
Esett az eső, de nem nagyon.
Végig ment középen az úton, aztán körben a bevetett terület szé-

lén. Meg-megállt, hol közelre, hol távolabbra irányítva tekintetét.
A kis árkok még épek voltak, partjukat még nem most be az eső. A vo-
 nalak még mintázatot alkottak, amely ismétlődő, egyhangú volt
ugyan, de megnyugtatóan pontos, mértani.

Aztán kiment harmadnap, negyednap, mindennap.
A második héten már alig látszottak az árkocskák, de még meg-

voltak.
Egyszer, amikor megint kint volt, éppen nem esett, és a föld a

szünetet kihasználva szikkadt. Lehajolt az egyik árkocskához, és
belepiszkált az ujjával.

Két fehéres csíra bukkant elő, két csírázó búzaszem.
Óvatosan visszatemette őket, és megsimogatta a tekintetével a

helyet.
Meghatódott, de a harmadik héten érzékenyült el igazán, mikor

ez a két csíra, meg a többi zölden előbújt, és zöldre festette a földet.
Közelről még látszott köröttük, közöttük a talaj, de távolabbról úgy
festett a búza, mint valami óriási zöld szőnyeg.

Nem tudott betelni vele.
Hogy az egész búzaföldet lássa, felkapaszkodott Kirkpatrickék

hegyére, és onnan nézte.
Sokáig állt ott fent. Nézte a lapost, nézte a jövőt, amely ott terült

el lent. Azt sem bánta, hogy észreveszi a tanyából azt apja, és meg-
kérdezi majd, ugyan mit keresett ott fent, a más földjén.

Holdvilágnál
Boldogtalan ember ül a verandán.

Hiábavalón bolyong a ház körül a telihold.

Idén sincs termés a diófán.

A gyűrű nem aranyból volt.

Az éjszakák más utcát járnak.
Világot látnak, szép álmot.
Az örökzöld hidegben én a hóra gondolok.
Elsöpört lábnyomodra.
Micsoda bűn volt, hogy
nem mentünk haza, amikor vártak!
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Bár a felemás purgatóriumba,
Istenhez mégis közel!
Meglásd, mire meghalunk,
már csak a pokolban lesz hely.

Idő
Vasárnap délután
felszállt az ezüst dér.
A szemközti fán
a meddő ősz vesztegel.
Kétezer éves neveddel
ülök szemben.
A valahonnan érkező idővel.

Őszben
Volt jó is, nem tagadom.
Virágzott a krizantém, te visszanéztél a kapuban.
Elcsodálom ma is: az ég darabosan
futott. Valameddig elkísért.

Azóta megtanultam feledni.
Ma minden alkonynak hagyok temetni valót.
Hallom az erdőt tusakodni. Tenyérnyi békefolt
sem maradt. Nem igaz,
hogy széles a világ,
és októberben, igenis, szerelmes a Hold,
szőlőszemekben és avarban lapul,
vágyat szít az alvajárókban. 

Sokadik napja nem imádkozom — csak őszülök.
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