
tén járva kiszuszognak a kapu alatt. A budigödörbe esett kíváncsi Mici -
kecskéről, akit aztán gondosan leslagoznak, de mi soha többé nem tu-
dunk a tejéből inni. A Takács nagyapa óriás biciklijéről, amivel öcsénk
belehajt a kecskenyájba, hogy a bak még fel is öklelje az estéből föltá-
pászkodó kis szemüvegest. A bicikli ormótlan kormányáról, aminek
a végén úgy ragyognak a fényesre kopott sárgás fafogók, mint az óarany.

Mindig este
Szomorú voltam ma is.
Látta ezt Isten. Látta tegnap is.
Ilyenkor mindig este van,
akármit mutat az óra.
Jó volt nekem, ha rossz jött a rosszra.
Nem búcsúzom.
Magányomban is idegen voltam
a tükörmázas félelem szennycsatornáiban.

Néznem kellene: feketén alszik
a háztetőn a puszta felhő.
Nem tudom, kit gyászolnak a szomszéd utcába’.
Félek, Uram, a Kárpátokon túl már leszállt a hideg,
és megérett a nadragulya.

Visszhang
Feleltem én már visszajáró halottnak,
pedig dehogy értettem szavát,
csak bátor voltam, mint a vad,
mint a sebzett gondolat,
mely felsugárzik, mert nem szólhat.

Este a faluban (9)
Áruld el, Uram, 
van-e még jogom a múlthoz?
Minap is azt hallottam:
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idő csak a jelenben van,
s mi sokaknak történelem
(’56, 1920… — folytatni nem lehet),
az másnak félrerugdalt lom.
Hát, ami másképp van, nem lélegezhet?

Láthatod, mily együgyű lélek vagyok!
Nem éppen Neked való kérdésekkel
terítem nap mint nap asztalom.
Nem akartam, de megtaláltak,
elleptek, mint aszott fát az éhes bogarak.
(Te is tudod, nem mindenki keres, aki kutat.)
Az ember ma boldog akar lenni.
Mindent megért. Megtalálja a magyarázatot.
Leigázza a sejtet, atomot. 
Bemérte, már bekamerázva a világűr —
Uram, mindent tudunk a semmiről.
Reggel pihenten kelünk. 
Nyaralunk, telelünk.
A nyelvből kihaltak a tájszavak.
Mítoszok helyett ma történelmet írnak.
S valóban,
a szél hordja a magvakat,
országútra ejti. Mindegyre.
Van helye a hamisnak, s az igaznak van ideje.

A vakszemű bácsi nem értette,
miként lehet három életed,
ha az időt nem számolod, nem éled,
azt sem, ami forog, sem a végtelent —
de, nem ez értetlenkedésben őszült meg.
Magam is kételkedem, Istenem!
Amiről nem beszélnek, az a történelem.
Akkor Te is a földön jártál.
Októberben igenis, pirosfehérzöld kabátban
megsebesültél, és láttam, Uram,
majdnem meghaltál júniusban!

Ma lassú péntek van.
34 ºC fok. A dohányfüstös faliórán
pókhálón lóg egy döglött légy.
Háborút és focimeccset közvetítenek a rádióban.
A fiam sűrűn felsír álmában.
És történelem, ha megírom:
tegnap sokan összeölelkeztek a villámlásokban,
és érik a szeder, Uram, a Völgységi-patakparton.
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