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Csa lá di tab ló
Szép nagy csa lád. Job bo mon J, bal ról fi am, lá nyom, az uno-

kák. De nem hi á nyoz nak fel me nõ im sem. Ott ül nek-áll nak mö-
göt tem. Apám egyik ke ze vál la mon, a má sik an  nyi szor el he ge-
dült er de jé bõl so ha el nem ho zott ma da rát röp te ti. Csön det kér, 
majd egy fi a tal haj tást az ál lá hoz il leszt. Vo nó ring, ri kít ja a zöl-
det. Õ és a he ge dû hang. Min den ki fe szült fi gye lem ben. Va jon 
me lyi kük ér ki a sû rû bõl?

Anyám ol dalt haj tott resz ke teg fej jel néz lap ja im ba, mint ha 
ké ret len ki bi cel ne. Ren dez zem át éle tem, mond ja, meg hogy do-
bó nak ne a teg na pot, a hol na pot pa za rol jam. Baj-e, ha vesztek?, 
mond ja. Nem lesz-e, aki vis  sza nye ri? Hát per sze, itt van M, a 
baj nok al vó. D, aki egy luft bal lon mö gül le si, mit mû vel en  nyi 
fel nõtt. Itt a So ros Szü le tõ (vi gyázz, csil lár!), épp fel dob ja a lab-
dát.

Pá lyán a mû hold. Ni hogy su han, ni hogy ka nya ro dik! Mind-
járt fel ké ri a Föl det. Csak nem fog ja ki ko sa raz ni, hisz – ez ám 
a jó szárny alá va ló! – épp egy Stra uss-ke rin gõt ját sza nak. De 
el puk kad a tü dõ bu bo ré ka, a su ha nás züm mö gés sé szelidül. Ez 
csak egy légy. Hogy sza ba dult a kép be? Va la ki a ro var ir tó sprét 
rek la mál ja. In kább a bûz, mint a züm mö gés. Csak ne a teg na pot! 
Csak azt ne! Jön nek a déd uno kák.

Táv lat
Azt, hogy Õ nincs, egy szó val sem ál lít hat tam. El len ke zõ leg. 

Meg gyõ zõ dé sem lett, hogy an  nyi idõ el tel té vel már eg  gyé vált 
a föld del, mely rõl pár csil lag év ti zed nyi táv lat ból nyu god tan el-
mond ha tó: volt, van és min dig is lesz. Ó, men  nyi re örül tem, 
hogy még egy szer nya ka kö ré fon hat tam kar ja i mat!

Meg ál lí ta ni per sze csak üg  gyel-baj jal si ke rült a ma gá nyos esõ-
er dõ i vel, az egy mást foly ton-foly vást ül dö zõ lé nyek tõl za va ros 
ten ge re i vel és si ká to ra i val, em ber alig lak ta elitnegyedeivel, sík-
ká ol va dó he gye i vel és fel gyû rõ dõ sík sá ga i val ke rin gõ boly gót.

Õ volt-e csak ugyan? S én – hogy hív nak? Te rem tõm! Láb ujj-
he gyen im bo lyog tam, egy né mi képp meg za vart test hely zet ben 
és iden ti tás tu dat ban, ami hez ha son lót a hir te len fé ke zõ tö meg jár-
mû idéz elõ.

Fo gad jak szót az óvónéninek, mond ta fél pro fil ból, már to vább-
len dü lõ ben, meg hogy bál ban pet re zsely met, ágy ban ál mot ne 
árul jak.

Ami ó ta tu dom, hogy a Föld nek ke ze-lá ba, ará nyos em ber for-
má ja van, ár va kis pla né ta, már nem szí ve sen gör ge tem a Nap kö-
rül éle tem. De te he tek-e mást?


