
gyellen¢, amit akkor? Mi¢rt rÀgÂdj¢k azon, mi¢rt ¢rezzen büntudatot? Itt a polc, ezt
ide, azt oda, mindennek helye van. Nem? °ppen akkora polc megint. S milyen sz¢p,
ahogy Àtrendezi, n¢zegeti. F¡gg´ny is van hozzÀ, de mi¢rt hÃznÀ el. OdaÀll el¢je, f¢ny-
k¢pet csinÀltat. Az utÂkor, igen. S hogy û itt, most, ezt. A f¢nyk¢p megmarad. Az idû
a f¢nyk¢pnek dolgozik.

S a nagy hal, ahogy beszorul a parti sziklÀk k´z¢. Ahogy erûlk´dik, hÀnykolÂdik, pr¢-
seli magÀt egyre beljebb, egyre m¢lyebbre. A vÁz sek¢ly, az ijedelem f´lm¢rhetetlen,
de bÀrmi megt´rt¢nhet m¢g, ha az idût felp´rgeti. K¢rem, ez nem volt benne a prog-
ramban! Mi az, hogy mit keres itt?! Minden neh¢zs¢g, bonyodalom n¢lk¡l ki lehetett
Ãszni idÀig. Be lehetett Ãszni oda. S talÀn egy t¢tova, egy k´nnyelmü, egy boldog moz-
dulaton mÃlott csak. ögy ¢rezte, m¢g sohase Ãszott egyszerre ilyen k´zel az ¢ghez is,
a f´ldh´z is. Belefeledkezett a v¢gtelenbe, az ismeretlenbe, a kihÁvÀsba, s kihagyott
egy pillanatra. A partrÂl csak a vÁz szokatlan mozgÀsa lÀtszik, azt is csak a kÁvÀncsiak
¢s az ¢les szemüek lÀtjÀk. A hajÂsok, a halÀszok, akik sejtik, hogy mi t´rt¢nik, nem
mozdulnak. Nem hisznek a szem¡knek. SegÁteni nem tudnak, ́ lni nem akarnak m¢g,
csak Âvatosan k´r¡ln¢znek, kik Àllnak a k´zel¡kben, j´nnek-e hajÂk, akik beavatkoz-
hatnak. A sz¢l a part felûl fÃj, viszi a... Na ne! Ezt ne! MÀr csak az hiÀnyzik, hogy al-
konyodik, a lebukÂ nap (a v¢r?) pirosra festi a vizet.

MolnÀr Krisztina Rita

RECEPT

DiÂs panÁrba ä rÁmbe ä mÀrtva jambusod
aranypirosra s¡l. Az Ázletes burok
alÀ csipetnyi füszeres vajat locsolj,
pikÀns hasonlatot. Ne l¢gy nagyon komoly,

f¡ty¡lj egy k´nnyü dallamot, amÁg rotyog
az Ázletes szonett, habosra vert sorok
k´z¢ kevergess olvadÂ derüt, cukor
helyett. A gyomrot Âvni kell, te is tudod.

SalÀta enyhe sÂban ä Ágy k´rÁtheted.
Vegyes, finomra vÀgott k¢peket sima
olÁval¢be t¢gy, meg n¢gy-´t csepp ecet,

borÂka kell. Ez egyszerü, akÀr ima
fel¢bred¢s utÀn. Ev¢s elûtt. Mehetsz,
egy¢l, mulass, lehütve vÀr a tercina.
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