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Hajnal
 

letüdőztem a ködöt azután a cigifüstöt mindkettőt ki-
fújtam azután csak a ködöt azután a cigifüstöt együtt 
a köddel megint kifújtam szorítva szájam sarkába pi-

ros bondomat oda-oda nézve hogy ne lássanak a kamerák 
hunyorogva farkasként szimatolva a kora reggeli eső utáni 
csöndet és a távolban elhaladókat egy lakótelepi ház tövé-
be húzódtam vizelni aznap reggel

 
csak egy dolog hiányzott a losonczi térről de az nagyon 

a fák arany barna sárga zöld pojáca öltözéke megvolt a 
kőzúzalékra betonra homokba hulló levelek sziszegése 
hiánytalanul a kövek közt legelésző szarkák rigók a hu-
hogó szárnyú galambcsapatok itt voltak mind egy ke-
rítés melletti padon önnön meztelen lábfejét eszelősen 
bámuló fiú képe megvolt a slejmes köhögések dermesz-
tő roppanások fekete ablakú konyhák felől nem hiá-
nyoztak egyáltalán

 
törnöm kellett kissé a fejemet hogy mi nincs itt ezen 

a hatalmas cseppektől néma téren ha megvan a köd és 
mindaz amit eleddig felsoroltam plusz még az alumí-
nium csúszdák bíbor szegélyű földre gördülő lepedékes 
nyelvei a kibaszott mozdulatlan hinták toporogtam és 
ide-oda léptem bőséges vizeletem patakja elől és elte-
hettem végre kókadt farkamat és megkönnyebbülve 
néztem szét megint és körbejártam nyitogatva a ját-
szótér négy kapuját mire felfogtam végre hogy egyetlen 
varjú sem száll a ködben hiányzik nekem a sosem hi-
ányzó varjúkárogás
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 nahát akkor én veszek egy kávét zsebre tett kézzel in-
dultam az éjjelnappali közért felé ingatva fejem talán 
nem olyan furcsa ez a tizedik hónapból kimetszett káro-
gás helyén a semmi foszló felszálló ködpamacs hát még-
se voltak ezek sziámi ikrek de azért a szőr hirtelen felállt 
a karomon megijedtem mert úgy éreztem nem az isten 
választotta el a varjút a tájtól engem a szabadságtól ha-
nem valaki más és kénytelen voltam nyugtatni magam 
igazán egyszerű gondolatmenettel nincs vetés nincs 
vetemény nincs varjú nincs károgás ki gondolta volna 
hogy egyszer még tátott szájjal visszakívánom ezt is

 
 

Az igazságtalanságról
 

Tízéves lehetett a kislány. Rövid farmerszoknyát 
viselt, halványlila bokazoknit, és a hátán ha-
sonló színű óriási iskolatáskát. Jobb kezében 

fekete-fehér keverékkutya pórázát tartotta, akit semmi 
másnak nem nevezhetett el, csakis Pamacsnak. Éppen 
az orrom előtt, a játszótér bejáratánál találkoztak össze 
a nagymamával.

 
Maaamaa! – kezdte mindjárt a kislány – Én annyi ho-

mokot kaptam ma be, hogy még a fülemből is folyik!
 
Számomra lehetetlen volt megállapítani, vajon tény-

leg panaszkodik-e. Fejét mindenesetre oldalra biccen-
tette, szabad kezének mutatóujját fülébe dugta, és úgy 
húzta ki onnan, gyors, teátrális mozdulattal, mint vala-
mi féregjáratból. Szinte hallani lehetett, ahogy sebzi a 
bőrét, súrlódik a homok.

 
Mert belefeküdtél! – kiáltotta a hatalmas orrú öreg-

asszony, aki görnyesztő szatyrokat cipelt, lábai egészen 
furcsa szögben találkoztak a földdel, s pöttyös, kék ott-
honkája meztelenül hagyta foltos karjait.
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Nem feküdtem bele! – toppantott a kislány.
 
Láttam! – görnyedt előre még jobban a nagyi – Te is, 

meg a Lilike is. Be-le-fe-küd-te-tek!
Ezen a ponton értek legközelebb egymáshoz, s félő 

volt, hogy a megbántott kislány összeütközést provokál. 
Fölszegte az állát; termetét is, hangjának erejét is már-
már megkettőzte a felháborodás.

 
– Az tegnap volt… Nem ma! – kiáltotta, majd sarkon 

fordult, faképnél hagyta a nagymamát, és úgy tűnt, hogy 
többé nem is hajlandó együtt mutatkozni vele. Kutyája 
boldogan szimatolt, lábához simult, előre-hátra koco-
gott; hetykén égnek meredő farka messziről hazudta: 
nincs mitől félni.

 
 


