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Mi kor lesz vé ge?
Lé leg zet vé tel nyi szü net, le ve gő nyi rés kel le ne

csupán… 
Med dig tart még, med dig?
Az ab lak üve gen meg csil lan a nap, „Szállj el, szállj el,

Ka ti ca bogárka…”, sző ke copf jai a vál lát ver ték, „Ki -
rály kis as  szony va gyok, se lyem ru hás”, ma gas ra tar tot ta
fe jét, mi kor át sza ladt az ud va ron, meg ne bil len jen a
gyé mán tok kal ra kott ko ro na, hom lo kán ru bin kő, vö rös,
mint a vér, el hes sen tet te út já ból a li bá kat, az Eriggy ku -
tyá hoz le ha jolt, va rázs sza va kat sú gott kaj la jobb fü lé be,
Eriggy vis  sza so moly gott rá cin ko san, le he le te az ar cá ba
vert. Arany tin tá ról ál mo dott, bíborlila fel hő az át tet sző
egen, üres la pok, száz meg száz ezer, és jön nek, jön nek
sor ban mind, vé nek, lo va gok, ki rály kis as  szony ok, se -
lyem uszá lyuk a föl dig ér, be ta kar nak csil la got, na pot,
lo va gok kard he gyén vil lan élet és ha lál, a sár kány szí ve
a ho mo kon do bog, ősz sza kál lú vén öreg utat mu tat ne -
ked, ar ra menj, előt ted ren ge teg, se gí tőd vé gig el kí sér. 

Egy lé leg zet vé tel nyi szü net, an  nyi elég, az ab la kon
szik rát vet a nap, vér vö rös ru bin kő arany hom lo kon,
„Pöttyöskata nyisd ki szárnyadat…”, „Me sélj még ne -
künk, mesélj…”, és jöt tek, jöt tek sor ban mind, le ve gőt is
alig ka pott, a lá nyok kör be ül ték, sze mük nagy ra nyílt, az
árok par ton ár ván gub basz tott lab da, ug ró kö tél, a ha jas
ba bák hall gat tak ölük ben csen de sen, le huny ták pil lát lan
üveg szem ük, „Me sélj, Ka ta, me sélj!” Rá juk szür kült az
est, fá zó san búj tak ös  sze, mint a kis li bák, az anyák ki -
szól tak a gáderen, „Gye re kek, gyer tek! Va cso ra!”

– Med dig tart még?
– Nem tudom…
Gréta alig le he li a vá laszt, le vél ziz ze nés nyi hang, de

szik rá kat szór a sze me, „Pet ra, ne, ta pin tat lan vagy, mint
min dig, hogy kér dez hetsz ilyet, ép pen most…”. Pet ra az
ab lak nál áll, bá mul ki a kór ház ud va rá ra, lát szik raj ta,
men ne már. Gréta ide ges, ha bent kell meg ke res nie hú -
gát a mun ka he lyén, a ze ne is ko la ide gen, fals vi lág, dal -
lam tö re dé kek, meg bi csak lott hang sor ok. Pet ra ki lép a
te rem ből, ar ca más, is me ret len, sze me fá tyo los, ott hon
so se lát ta ilyen nek, nem is ér tet te meg, hogy le het így,
bo lon du lá sig sze ret ni ezt a mun kát. El for dul tő le, csak
hadd bá mul jon ki az ab la kon, ag gód va fi gye li any ja ar -
cát, va jon meg hal lot ta-e a ta pin tat lan kér dést, de anya
mell ka sa fel-le jár, zi hál va, kap kod va ve szi a le ve gőt.

Fur csán tö ri a fényt az ab lak, szi vár vány vil lan Pet ra
kéz fe jén, „mi, mi, ré, ré, dó, ré…”, most az elő kép ző sök -

kel len ne órá ja, anya az ágyon, va jon men  nyi le het még
ne ki, szen ve dés szá má ra min den perc, alig kap le ve gőt,
ful do kol, „Ha meg ful ladsz, sem ve szel le ve gőt, köz ben
nem, egy más hoz kap cso lod a han go kat. Legátó, kö töt ten.
Ez az, le ve gőt nem ve szel, csak utá na, ha ki éne kel ted a
dal la mot, egy le ve gő vel, lá tod, megy ez neked…”.

Kris tóf sza lad át az ud va ron, majd nem el ké sett megint,
de leg alább meg ér ke zett. Bá lin tot még ér te sí te ni sem tud -
ták, sem mit nem tud az any já ról, majd csak a be le döb be -
nés megint, „Én nem így akar tam, hig  gyé tek el, nem így”.

Kris tóf oda kint, az aj tó előtt, hal la ni, ahogy meg áll
egy pil la nat ra, rend be szed ni ma gát, ru há ját, ar cát, gon -
do la ta it, „Re mény te len. Úgy se megy. Nem is ment so -
ha.” Az aj tó va kí tó fe hér, oda bent a lá nyok biz tos meg -
ér kez tek már mind a ket ten, Gréta itt is éj sza ká zott,
ahogy is me ri, ilyen. Vé gig néz ma gán új ra, pu ló ve re ki -
nyúlt, uj ja, al ja lóg, „So se ta nul meg ren de sen mos ni Il -
di”, vá gott oda Gréta sze me múlt kor is a fel tűrt ru ha ujj -
ra. Nem, Il di nem, de nem is ezért vet te el, egész vi lá -
got zár ma gá ba egy pil lan tá sa. Gréta ezt az Il dit nem is -
me ri, csak a ló gó ru ha uj jat lát ja, a port a tá la lón, ha
nincs itt hon anya, a szét do bált új sá go kat. Anya so se
szól Il di re, még a sze me se vá dol, pe dig anya tart ren -
det a la kás ban, így nincs por, sze mét, min den a he lyén,
még is ér ti Il dit, mo so lyog. Nem tűr te hát be a ló gó pu -
ló vert a nad rág ba, nem fog ép pen most ha zud ni ne ki.

A te le fon hí vás sal alig ér ték utol, ép pen kint volt va -
la me lyik épít ke zés nél, „Mér nök úr, az édesanyja…”, át -
öl töz ni se ment ha za, úgy ro hant, csak Il dit hív ta fel,
„Nem jössz be?”, kér dez te a te le fon ban, csönd, pil la nat -
nyi vá tá gult évek, év ti ze dek.

– Nem – mond ta Il di –, te se menj.
– Mi? Mi van?
– Hagyjátok… Hagy já tok meg hal ni végre…
Az aj tó va kí tó fe hér, mély lé leg ze tet vesz. Be nyit.
Anya az ágyon fek szik, mi lyen ki csi, el vész a nagy

ágy ban, zi hál, sze gény alig kap le ve gőt, csak a sze mét
for dít ja be lé pő fia fe lé, „Pajtás…”, a szó alig hall ha tó,
Kris tóf ta nács ta lan, Grétára néz:

– Mit mon dott?
– Nem tudom… Fél re be szél biz to san.
Pet ra aj ka egy pil la nat ra meg re meg, a szó nak gyer -

mek kor-íze van, „Hát nem em lék szel, Gréta, tény leg
nem tu dod?”, anya fut át az ud va ron, fi a tal még, lép te
ru ga nyos, de re kát ve ri arany szí nű ha ja. Nyí lik a ka pu,
nyi ko rog, de ez a hang most jó, biz tos, lan gyos tej il la -
tú, „Paj tás! Paj tás!”, fut a ka pu fe lé anya, sze me ne vet,
ahogy néz föl fe lé, „na gyon vár ta lak”.

Anya gyor sabb volt ná la min dig, ha ma rabb oda ért, pe -
dig Pet ra fi gyelt, le sett, mi kor a le ve gő ben el sőt rez zent az
al ko nyat, ak kor for dult zár ban a kulcs, ak kor nyi kor dult a
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ka pu. Már az ut cá ról meg is mer te apa lé pé se it, és pat tant
azon nal, sza ladt, ahogy csak vit ték ap ró gye rek lá bai. Min -
dig le ma radt, anya ha ma rabb ért oda, őt ölel te meg apa
előbb, az ő sze mé be né zett, s mond ta hang ta lan, „na gyon
hi á nyoz tál ne kem”. Fú ró dott vol na kö zé jük, csak lá bak,
lá bak min de nütt, anya meg apa ne ve tett, „Gye re, na gye -
re te is!”, apa ar ca szúrt, es té re sza kál la ser kent, reg gel hi -
á ba bo rot vál ko zott. Má so dik lett min dig, so se tud ta meg -
előz ni anyát, „…egy hos  szú nap telt el nél kü led”.

„Paj tás”, a szó zsi ge rig ér.
– Apát hív ta. Azt hit te, apa vagy.
„Én nem me gyek, Kris tóf. Te se menj”, Il di hang ja a

te le fon ban el akadt, „Apá tok nak ké ne ott len ni
egyedül…”.

Apa áll a kony ha kö ze pén, vil lany kör te, fé nye gló ria,
Kris tóf néz fel, kis gye rek, mel let te Bá lint, ke zé ben re -
pü lő, „Fel!Fel!”, ki ált ja, apa ne vet, „Re pülj, trón örö kös,
csak re pülj”. Bá lint re pül, fenn, ma ga san, hát ra ve ti a fe -
jét, gö cög ve ne vet, s oda fenn eg  gyé vá lik apa és fia.

Apa erős, apa nagy, „Én is aka rom!”, Kris tóf áll apa
előtt da co san, apa fel eme li, alat ta kony ha, meg bil lent bú -
to rok, anya, Bá lint, a fo ga son ka bát, jaj, hol az arany gló -
ria, gyom ra ös  sze szo rul, ahogy fönn re pül, „Le aka rok
száll ni, apa!” Oda lent min den új ra a he lyé re áll, anya öle
pu ha, jó me leg, még apa hang ja is si mo gat, „Ne szi pogj te,
kis trón bi tor ló, több volt ben ned az aka rás, mint a mersz”.

„Apá tok nak ké ne ott len ni egye dül. Én még nem lát -
tam két em bert, akik ennyire…”, a te le fon ban csend,
„Ugyan, Il di, tu dod, két éve ha lott”, Il di nek még is iga -
za van, apa ké ne ide, sen ki más, trón bi tor lók va gyunk
itt mi mind, Gréta, Pet ra, én… Bá lint az egyet len, aki
tu dat la nul tud ja, mit csi nál, apa ké ne ide, egye dül apa…

„Apát hív ta, azt hit te, apa vagy”, anya zi hál, til ta koz -
ni se tud, de hogy hit te, hogy is hi het te vol na, Kris tóf nak
mély tü zű, fe ke te a sze me, Paj tá sé kék volt, mint az ég,
mi kor csó kolt, acél szí nű re vált, lé leg zet vé tel nyi szü ne -
tet nem ka pott, „Új vi lá got adok ne ked, fel hőt, eget,
tisz ta fé nyű csil la got, csak re pülj, re pülj, Kis bo gár”,
„Ki rály fit szü lök ne ked, arany ko ro nást, vi rág nyí lik lá -
nya ink lép te nyo mán, dal la mot fon nak pánt li ká ba majd,
éne ket sző nek gyöngy ka lá ris kö zé”. Kris tóf áll itt az
ágy mel lett, tud ja jól, Kris tóf, a ki seb bik fia, hogy is ke -
ver het né ös  sze apát és fi át.

Pet ra ide ge sen do bol az ab lak ke re ten, „Ti-ti, ti-ti, tá,
tá, Ti-ti, ti-ti, tá, tá”, a kór te rem ab la kán be ver a nap,
anyá nak an  nyi ere je sem ma radt, hogy ös  sze húz za ma gát
ki csi re, csak fek szik a ta ka ró alatt, minden nek fer tőt le ní -
tő sza ga van, erős, tisz ta szag. A szü lő ott hon ban hi per -
man gánt loc  csan tot tak a la vór ba, bíborlila fel hő az át tet -
sző ví zen. „As  szo nyok! Szop ta tás előtt mos sa nak ke -
zet!”, csak néz te őket, ahogy ki bom lott a mel lük, fe sze -

sen, ke mé nyen, az ab lak üve gen be vá gott a nap, su gár eső,
arany zu ha tag, „Szállj el, szállj el, ka ti ca bo gár ka”, „Bo -
lond vagy, most nyitsz ab la kot?” Cup pant va kor tyol tak a
cse cse mők, szá juk szé lén éde sen csur rant a tej, nem tu -
dott szop tat ni so ha sem, „Na, add ide, jut a ti ed nek is,
éhen vész mel let ted a nyo mo rult”. Csak néz te őket, a fe -
szes mel lű e ket, oda kint su gár ké vét kö tött a nap, az ab lak -
üve gen kint re kedt, ide bent alom szag, jó me leg, böf fen -
ve tör fel a le ve gő, „Egyél csak, az a ti ed úgy is, amit
meg eszel”.

Csak egy lé leg zet vé tel nyi szü net, an  nyi ké ne most…
de nincs. So se volt. Egy le ve gő vel kel lett vé gig csi nál ni,
elő ször Gréta, az tán Pet ra jött, a két lány kö zött alig ti -
zen hat hó nap, „Ka ta lin ka, szállj el… Mért nem re pül,
anyu kám?”, nem re pült, nem re pül he tett, a fi úk, Kris tóf
és Bá lint, a szü lés be majd nem be le halt, „Le ve gőt!”,
„Le ve gőt!”, szo rí tot ta mell ka sát, a há tá ba nyi lal lott a
fáj da lom, iker szü lés, „An gi nás szív ro ham”. És ott vol -
tak az as  szo nyok megint, mell bim bó ju kon csur rant a
tej, „Meg szü let tek, éhen ne hal ja nak”.

Pet ra is itt van, az ab lak nál áll, nem sír, aj ka közt ziz -
zen a dal. „Mit csi nálsz, ki csim?”, Pet ra ma gas ra emel te
te nye rét, „Ka ta lin ka, szállj el, sós kút ba teszlek…”, sós
kút, mély kút, kö vek kel ra kott, mint ha kö ve ket do bál ná -
nak a kút fe ne ké re, mo solyt te met tek be, reb be nő moz du -
la tot, ta va szi szél il la tát, „Re pülj, csak re pülj, Kis bo gár”.
„Sós kút ba tesz lek, on nan is ki vesz lek”, so ha se gon dol ta,
hogy ilyen só sak a kön  nyek, gye rek ként or dí tott, ha va -
la mi fájt, folyt a kön  nye ége tőn, az tán Paj tás vál lá ba sír -
ta a bá na tát, „Ne sírj, Ka ta, hal lod, Kis bo gár”. 

„Paj tás”, a szó szí vig ha tol, le ve gőt még, lé leg ze tet,
„Paj tás el ment, Paj tás itt ha gyott”, a kön  nyek foly nak,
cso rog nak leg be lül, szi kes, fe hér lesz min den oda bent,
„Sós kút ba tesz lek, on nan is ki vesz lek”, „Apát hív ta, azt
hit te, apa vagy”, hogy is ke ver het né ös  sze apát és fi át,
Paj tást hív ta, nem, nem apát. „Paj tást? Paj tás el ment, el -
ha gyott”, he lyet te itt ma radt a jó férj, gon dos csa lád apa,
„Ugyan, Ka ti, ne bo molj, mi lesz ve lük, ha mi nem…”,
ho va szállsz, ho va száll nál, kis bo gár?

Le ve gő vé tel nyi idő, an  nyi se ju tott, fá radt férj, éj jel
járt ha za, „So kat dol goz tál, apu kám, ma is”, ült a szé ken,
nin csen te kin te te, Paj tás el tűnt, el ve szett, csak Gréta sze -
mé ben a ne ve tés, csak Pet ra, ahogy a ke zét eme li, Kris -
tóf mo so lya, ahogy hát ra néz, Bá lint ki nem mon dott sza -
va, az el hall ga tott, cin kos gondolat… Paj tás, Paj tás, mért
hagy tál egye dül, va sa ló gő zöl a ke ze alatt, a ki rály kis asz  -
szony ok uszá lya el ko pik, Gréta in gé ről két gomb is le -
sza kadt, a lo va gok kard ja rozs dáll a sze gen, „Ki ké szít -
sem hol nap ra a fe hér in ge det?”, a sár ká nyok fe ne ked nek,
rúg ják a ho mo kot, for ró gőz száll a va sa ló talp alól, for ró,
alig kap le ve gőt, Paj tás, mi ért hagy tál egye dül? A fér fi ül,
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hom lo kán mély a ránc, „Fá radt vagy, apu kám, menj, fe -
küdj, én még a gye re kek ru há it vasalom…” Paj tás el tűnt,
Paj tás el ve szett, sze me örök re szür ke, nem lát fel hőt,
tisz ta fé nyű csil la got, új éle tet nem ke res, csak pénzt,
meg él he tést, kar já ban benn re kedt az ölelés…

Itt van mel let te Gréta most is, fog ja a ke zét, nem lát ja,
de ér zi, sír, „Bu ta vagy, Gréta, kis mar git vi rág, rend nek
kell len ni min de nütt”. Gréta csak né zett rá, nagy gye rek -
sze mek kel, a könny csepp té to ván re meg, meg áll fél úton,
ka ti ca bo gár a te nye rén, „Szállj el, szállj el, katicabogár-
ka…”, hi á ba röp te ted, már nem moz dul, nem él, rend, ez
a rend, be le ta go zó dunk mind an  nyi an, ne sírj, Gréta, kis
mar git vi rág, oda fönn ki bont ja su gár ké vé jét a nap, a fel -
hők át tet szők, fé nye sek, ne sírj, Gréta, nem ér de mes.

Gréta a be teg zi há ló aj ká hoz ha jol, „…rend…”, vé li a
szót, a vit rin ben kris tály po ha rak, az asz ta lon vi rág, ren de -
zett cso kor, a szo bá ba be süt az őszi nap. Ott ül tek mind a
nagy ka na pén, „Me sélj még ne künk, me sélj”, és anya el -
né zett, mes  szi re, és a nap fény ben tánc ra kélt a por, arany
fel hő, gyé mánt zu ha tag, anya ma gas ra emel te hom lo kát,
ha já ban ru bin kő ra gyo gott, s jön nek sor ra mind, a ki rály -
fik s a ki rály kis as  szony ok, a sár kány szí ve, lásd, a ho mo -
kon do bog, ősz öreg mu tat ne ked utat, előt ted ren ge teg, ne
félj, se gí tőd vé gig ve led ma rad. Rend, „Rend nek kell len -
ni min de nütt”, új ház, pad lás tér ben kis szo ba, Gréta nya kát
át ölel ték pu ha gye rek ka rok, „Me sélj még ne künk, anya,
me sélj”, a szo bá ban friss, tisz ta szag, az ágy ne mű nek
napfényíze volt, az ágy ban gyer mek, me sé re várt, „Mit
me sél jek ne ked még, kis bo gár?” A kis lány sze me nagy ra
nyílt, ki rály fit lát, fu tó csil la got, ki rály kis as  szony uszá lya
a föl dig ér, be ta kar hol dat, na pot, a lo va gok kard he gyén
vil lan élet és ha lál, a sár kány szí ve már a ho mo kon do bog,
„Az ősz sza kál lú öreg ről me sélj”.

Gréta hir te len a hom lo ká hoz kap ja a ke zét, fá radt na -
gyon, éj sza ka egy hu nyás nyit nem aludt, azért ka lan -
doz ha tott el ilyen hir te len, pe dig most anyá ra kell fi -
gyel ni, alig kap már le ve gőt, ta lán hív ni ké ne az or vost
megint, de se gí te ni az se tud…

Anya zi hál, le ve gőt, lé leg ze tet, egy lé leg zet nyi szü ne -
tet nem ka pott, mert jöt tek, jöt tek új ra mind, mel lük már
ré gen nem fe szes, sze mük ben meg tört a fény, „Ha ne ked
mon dom, Ka ta, mint ha kút ba vet ném, olyan”, on nan ki -
ven ni nem le het a tit ko kat, és jön nek, jön nek új ra mind,
„Ne ked, Ka ta, tu dom, el mond ha tom”, mély a kút, ahogy
be le néz, mé lyek az as  szony sze mek, lel kük be szür kült az
es ti sö tét, fá zó san búj nak ös  sze, mint a kis li bák. 

Le ve gőt, lé leg zet nyi rést csu pán!
De nem lehet…
Bá lint meg Kris tóf, két iker, csak lát szat ra azo nos,

Vizi Pé ter, Vizi Pál, Bá lint ne vet, fe jét fel ve ti, „Ne ag -
gódj, anyu kám, nem lesz sem mi baj”. Az ab la kon

arany ké vét köt a nap, „Pet  tyes Ka ta, bontsd ki szár nya -
dat, ho va vit ted őröl tet ni a tisz ta bú zá mat?”, fo rog a ke -
rék föl, majd egy re le, fut nak, fo rog nak a na pok, „Ke -
rék alá tesz lek, ot tan ös  sze tör lek”, oda kint ját szot tak a
gye re kek, „Cse rép tö rés! Nem ér! Új ra kell kez de ni!”,
ha le het ne, de nem le het, Bá lint sza ladt át az ud va ron,
hom lo kán ru bin kő, vö rös, mint a vér, „Ki rály fi va gyok,
arany ko ro nás, előt tem ren ge teg, sű rű, sö tét, most apó
va gyok, ősz öreg, ar ra menj, fi am, há rom nap, há rom éj -
je len, lá tod, sár kány va gyok, rú gom a fö venyt, el ta lált a
ki rály fi, most… most… meghalok…”, Bá lint a föl dön
fek szik, szí ve a ho mo kon do bog, az tán talp ra szök ken,
ne vet, „Lá tod, anya, a ki rály fi is én va gyok!”

Fo rog a ke rék föl, majd egy re le, fut nak, fo rog nak a na -
pok, Pet ra gya ko rol, ar ca olyan más, rég ről is me rős, uj ja
alatt mu zsi ka kél, tit kos új vi lág, fut nak a na pok, fo rog nak
egy re csak, „Ho vá mész, Bá lint, kis fi am?” Gréta út ja tisz -
ta, egye nes, nem koc ká za tos, „Böl csész kar? Anyu kám!
Gon dol kozz már egy ki csit re á li san!”, szá mok, kép le tek,
egyen le tek, „Ma csak a pénz ügyi szfé ra, csak ott le het
pénzt ke res ni, ní vót, meg él he tést”. Fo rog, fo rog a ke rék,
föl, majd egy re le, „Ke rék alá tesz lek, ot tan ös  sze tör lek”,
„Ho va mész, Bá lint? Ho va mész, kis fi am?”, Bá lint út jai
ki is mer he tet le nek, „Cse rép tö rés! Új ra kez de ni!”, „En gedj
utam ra, anyu kám, ne félj, nem lesz sem mi baj”, kü lön út -
jai vol tak min dig, min de nütt, ha mel let te ült, sem le he tett
ve le, „Ma gas ra szál lok, tűz ma dár va gyok, most hal, lá tod,
né ma hal, pik ke lyem sí kos, ki csú szok a ke ze id kö zül”.
„Ke rék alá tesz lek”, fo rog a ke rék föl, majd egy re le, Kris -
tóf itt hon van, mel let te ma radt, még a ház tar tá suk is kö zös.
So se fog Il di ren det tar ta ni, főz ni, mos ni nem ta nul meg
so ha ren de sen, csak ül, ol vas, sze mé ben tisz ta fény, ug rik,
ha for dul a zár ban a kulcs, min dig ő ér elő ször oda, „Vár -
ta lak, Kris tóf. Egy hos  szú nap telt el nél kü led”. 

A ke rék csak fo rog, nincs ép csont ja se, Bá lint las san
már nem is jár ha za, vi dé ki szín há zak, ap ró sze re pek, ka -
rá csony más nap ján csön get, dü lön gél ve áll, fe jén pa pír ból
arany ko ro na, hang ja tom pa, tó nus ta lan, „Ma gas ra szál lok,
Tűz ma dár va gyok, lá tod, nin csen sem mi baj, anyu kám”.

– Új ra kezdeni… nem lehet…
Le ve gőt még, csak egy lé leg ze tet, arany tin ta-fel hő az

át tet sző egen, üres la pok, száz meg száz ezer, „Cse rép -
tö rés! Új ra kez de ni!”, ha le het ne, de nem le het, ak kor
sem csi nál ná más ként vé gig az éle tet, mert Gréta sze -
mé ben a ne ve tés, Pet ra ahogy a ke zét eme li, Kris tóf
mo so lya, ahogy hát ra néz, Bá lint ki nem mon dott sza va,
az el hall ga tott, cin kos gondolat… Le ve gőt, még egy
lélegzetet… Nézd, Paj tás, a la pok te le ír va, száll nak,
száll nak egy re fel, arany tin ta-fel hő át tet sző egen…

„Ti-ti, ti-ti, tá, tá, Ti-ti, ti-ti, tá, tá”, Pet ra áll az ab lak -
nál, uj ja a rit must ve ri, nem néz anyá ra, nem akar, de
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hall ja az alig le helt mon da tot, „Új ra kez de ni nem le -
het”, egy le ve gő vel ének led a dal la mot, nincs fel ol dás
csak a vé gén, ad dig kell ki tar ta ni”. 

Ab la kon su gár nya láb, arany ko szo rú, Pet ra uj já val
do bol, „ti-ti, ti-ti, tá, tá…”, las san bom lik a dal lam,
züm mög ve csak, „mi, mi, ré, ré, dó, ré”, Gréta sze me
vil lan, mint a kés, „Ne, Pet ra, ne…”, de, a dal lam nak
gyer mek kor-íze van, „Le ve gő vé tel nyi dal lam ál do zat”.

Kris tóf anyá hoz lép, le fog ja a sze mét, már Pet ra is
mö göt te áll, Gréta sír:

– Anya, jaj, anya… 
– Hát en  nyi volt…
Pet ra nem hall, nem lát, szól ben ne a dal:
– Mi, mi, ré, ré, dó, ré,

mi, mi, ré, ré, dó, ré
Ka ta lin ka, szállj…

16

láthatár magyar napló

KISS IRÉN

Kettőnk pályája

hordozom démonok rágcsálta tested
s éjjelente a testemből tépett aranyfonallal
foldozom köntösöd felfesléseit,
drága életerőd hogy ne szivárogjon el:
szerveid mozaikját simogatom,
s követlek zavaros álmaidban, melyekben
akkor nyújtod sáros szíved, ha kentaurként
állok eléd – ölellek, mint levegő
a hegyormot s partját a tenger,
hallgatlak, mint föld moraját töppedt
kövek, s látom meglepetésed, ha
egyszer majd figyelmes tekintetem
észreveszed.

Budapesti lepel

az erkély korlátjára akasztva
cibálja a feltámadás szele:
a vásznon a virrasztások térképe –
hosszú dermedtségek, merev fordulatok,
az álom enyve, makacs túlélés-tervek,
hüllők pánikja az illanó zsákmány miatt,
megújuló világteremtés-játszma,
verejték-foltok, kígyóharapások nyomai:
embertest sokféle lenyomata, amelyből
egységes alakot próbál tépkedni
a megváltó március végi szél,
mankón járó és foldozott remény,
a sarkokban élősdiek csapdái és csapdák
élősdieknek: vár a királyság,
ám az arany országgömb héja mint
tojásé egykönnyen megroppanhat,
s a tetszetős korona, meglehet, ólom-súlyú.


