
Odahaza az udvaron asztalok és székek: rósejbni és frissensültek, uborkasaláta,
rövid ital és sör, minden mennyiségben. Elfog a röhögés. Szétnyitható napernyő alatt
ül mindenki. Pedig már nem süt a nap, s az ernyőnek csupán a váza mered rozsdásan
az ég felé, mint egy termeszek lepusztította hüllőcsontváz. Jóízűen esznek a vendé
gek. Boldogok, hogy nem ők voltak a koporsóban. Üres üvegek gurulnak a füvön, s
koccannak egymáshoz.

Órámra nézek. Hatkor engesztelő gyászmise. Csöndesen, libasorban tapossuk a
templom előtt szétszórt murvát. Itt voltam első áldozó, itt ministrált apám valamikor.
A baloldali padsor első sora a miénk, fekete posztó takarja. Szégyen, de nem tudjuk
a szertartás fázisait, zavarunkat látva kézmozdulataival segít a föplébános. Hátrapil
lantok, szigorú vallásosságban nevelkedett vénkisasszony ismerősömtől lesem el a
hogyant.

Visszatérünk a házba, elpusztítjuk a maradékot. Még több nevetés, még több sör és
rövid ital. Én is megkóstolok egy stampedli kakukktojáslikört, A férfirokonok ka
csintgatnak. Legyintek.

Már otthon ér minket az este.
Fölsejlenek Babits sorai: "Szívemben esztendők tudják, hogy nem lehet / egyszerre

élni és szeretni." Halott lennék tehát? Hm ... nem is élet az enyém. Abból a bizonyos
két úrból egy maradt immár. Szolgálom őt minden erőmmel;A.-t, a feleségemet.

Szellőztetek. Lefekvés előtti utolsó gyermekháború a körfolyosón. Mit csinál most
apám? Mirelite-teste fölengedett már? Hallgatunk. Odakint vadgerlék búgnak, mint a
temetőben.

BIHARI SÁNDOR

Vándorló temető

A temető kihömpölyög
a bokrok alatt, hársfák között
a temeuibdl,
s mint új temető hömpölyög tovább a
búza- meg az árpa-
földön.

Ahol kévéket, kereszteket
kötöttetek,
a borjúk után jártam a tarlán mezitldb,
édesanyám-édesapám, le a terméskoig ide ástak
nektek sírhelyet.
A neveteket ideírták.

Sorakoznak fejeteknél
a pózoló műkövek.

Leghátul a fejfák
dülongenek,
egymástól el-elmaradoznak,
mint aki összeroskad.
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Valamikor a halottakra egymást
bízták a halottak.
Itt elől a nevetek dadog csak,
ahogy az élők kiütik
a betűi kozül
a betüit.

JÁNOSY ISTVÁN

Titok

Ahogy öregszem, ahogy nyűgösödöm,

anyám dereng át az őszi ködön;
ő táncol, torlong a hulló leve/en,
mert mindig viháncos volt és eleven.
Hogya kis vadócot anyja már nem tűrte,

apja vitte magával az építkezésre.
Szokkent mint a pille alétrák erdeién.
lobogott szoknyája állványok tetején.
Siklott síjével a halál völgyébe.
Málnázott az erdőn - ott bukkant elébe
a málnázá mackó, s néztek "farkas-szemd',
pardon: "medve-szemd' - de sose közeledett
hozzánk - távoli volt - tüziidték-varázs.
Semmi kedveskedés, semmi cirógatás.

Egyszer láttam sírni, de az borzasztó volt:
elsiratta öccsét - más azt hitte: hóbort . . .
(Si-, és motorversenyzo a világ túlfelén,
maga volt az egészség - Apollá-tüneménylt
Rögtön rá Shanghaibál megjött a távirat;
bélcsavarodásban holt. - Máig titok maradt,
hogy érezhette meg ezt anyám előre?

Most itt ülök az őszben - poharamban a lőre,

s tűnődöm anyám titkán, mit rám hagyott:
hogy érezhette meg, hogy az öccse halott.
Lélekből üzenet minden teren átfoly.
Valami fluidum árad ki a halálból,
de ez az áram nem elektromos
- a fizikának máig sem otthonos,
csak titok, mégis van - szállá hajú szélben
kedveseink rebbennek, a hulló levélben,
röppenő madárban. fojtott álmainkban;
akit úgy szerettünk, íme itt van, itt van;
a hullongó dszben, tavasz-olvadásban.
esti halálunkban, hajnalocsúdásban:
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