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A kidőlt jegenye

Ott hevert hosszában a jegenye, végig az iskola ablakai előtt, és a cigányok vidám fej
széinek csapásaira meg-megreszkettek levelei, forgácsok szikráziak stét a szeptemberi
kékségbe. "Írjatok róla fogalmazást!", parancsolta Riza néni, és mi a szalmasárga padok
ra hajoltunk engedelmesen, imbolygó zsinórtollainkat a tintatartóba dugdostuk, írtunk,
ott feküdt a látvány, másoltuk. sercegett az irkalap. Mondhatom-e, hogy itt, hogy ekkor
kezdődöttaz irodalom, a bodros hajú, puderes tanítókisasszony dícséretével, párnás ujjai
simogatásával. hogy milyen bátor voltam és okos halottnak nevezni a fát, holott a jegenye
növény, de fekvésében és hulltában van valami emberi vonás - így oktatott minket s én
dehogy mertem szálni, hogya félelem vezetett inkább s talán nem is attól, amit láttam,
hanem a szivemben és fejemben kavargó homálytól: hogy sajnáltam a kidőlt nyárfát és
mégis örültem - annak, hogy írok? De hátrálhatnék mélyebbre még, padláson kopogtató
kísértethistóriák rémítettek és a Megfagyott gyermek zokogás filmjét is mondhatom,
nagymama meséit, a halott jegenyéhez ezek vezettek; ahogy tovább [átsuntam-szineuem
kockáikat könnyes komolysággal, mint a másnapos égre lökött nappali Hold-karéj.

Testében lakozol

Kinn köd, benn köd, ká és vas kong, sír vak sár lenn, fönn sincs. .. nem süt - és én
átiogni szeretném, át, és egészen át, és most is át, mikor besüpped minden eleven s bő

römet látom ráncosodni a lámpatényben. Egy nyárról ittrekedt légy erőszakos zizegése
ferde lyukakat fúr a csöndbe, de ujjamat oda bizonyságért be nem dughatom; a parázna
agy bakugrásai megvigasualnak-e? a részletekben alvó isten? Párálló vályukat látni és
jeges élek vérzik össze, ha a távol árnyainak nyújtom tenyerem, aztán áttörve a papirio
lakon, időfalakon, porialakon, újra csak ide bukkanok, a novemberi ősz roncsaira esem;
pánikban zizeg a légy, a köd kísérteties kenderáztatókat úsztat elő, hogy megfélemlítsen s
végképp elhomályosuljak, a Hangot is elveszítsem, mikor atjogni szeretném, akkor veszít
sem el - tegnap ragadós medreit a város lézengésemre szabadította, magához rántott,
domborulatához. érdes ajkai [ülemen: ilyenkor nincs miért haragudni sem, gondoltam.
Ha vállvonogatva pöfög az idő és rátapad a céltalan tekintet egy nyúlszdrkalapra, te in
dulj, mutatkozz hajlandónak. . . . Vonaton érted el régen, oldalt a folyó-kígyó, be- zúdul
tatok huzalokkal szabdalt boltozata alá, most testében lakozol, máz és sebek hideg káp
rázatban.
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