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között, s mint műértő, elfogadom a dolgot. Az anyja közli a gyerekkel, hogy nem lehet 
holnap a Balatonra utaznia, mert a szobája még foglalt. Csak pénteken mehet. Pityer- 
gés. Ketten vigasztaljuk: úgyis rossz az idő, nem lehet fürödni. Szörnyen hasonlít az 
apjára, épp ezért viccből Atlantisznak szólítom.

-  Maga mellett megfiatalodnak az emberek -  jegyzem meg.
-  Na most valóban kidobom.
-  Még ezt a cigarettát végigszívom, jó?
-  Parancsoljon. Igyék is még egyet.
Iszom; tüntető lassúsággal szívom a cigarettát, és ezt közlöm is vele.
-  Magas vagyok, magas vagyok, de féltékeny leszek a reimsi katedrális tornyára, az 

pár milliméterrel magasabb, s el fog felejteni.
Megyek kifelé, a belső lépcső mellett, amely miatt egy angol ezt a lakást közömbösen 

normálisnak találná: Angliában perverzebb lévén egy lakás a triviális belső lépcső nél
kül. Igen, a boldogságnak vége, már az ajtónál vagyok. Ez soha többé nem lesz. Valami 
butát és formátlant mondok: „oly nagyszerű volt maga” -  és már rég az elhagyatott 
üres úton bolyongok, kifejezhetetlen magányban.

Ferencz Győző

NAPOK RÉSE, ÉVEK TORLASZA

Mintha két rétege volna,
S a külső szüntelen beomolna, 
Mállik a magas kőfal,
Peregve tágul, hull magába le, 
Darabos zokogással 
Borul rá kettős élete.

Szakadatlan ropogás fentről: 
Jelene vékony sávján áttör 
Az összes salétromszagú év. 
Porladó napjai vastag 
Csomókban lerakódnak és 
A múlt boltíve beroskad.

Kezét arcára tapasztja, ha 
Megrendül újuló robaja 
Lezúduló évtizedeknek. 
Csikorog fogai közt a homok. 
Hajszálrepedéssel erednek 
Ismét az esték és hajnalok.
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Rázkódik, zuhog a kőtörmelék, 
Rés, torlasz, amerre lép.
Mit kezdjen ideje szilánkjaival? 
Szemcsés fénygerenda vibrál 
Átlósan, éteri választóvonal. 
Kétfele élni nem bír tovább már.

SOK MÁS ÉLET

Miért maradnál itt tovább,
Ha nem vár semmi máshol? 
Vedd már észre magad, elég 
Volt az önáltatásból.

Azért fogsz magadnak helyet, 
Mert egyelőre nincs jobb?
Hogy ott vagy, ahol épp lehetsz, 
Maradni még nem indok.

S hogy minden ide köt? Hiszen; 
Annál nincs semmi rosszabb. 
Ami romlásnak indul, az 
Mindent magába rothaszt.

Volt idő, emlékszel, mikor 
Még elképzelhetőnek 
Tartottál sok más életet:
Mind elvették-e tőled?

Nem ragaszkodnék annyira 
Itt semmihez se most már.
Menj, szívj friss levegőt. Tovább 
Úgysem jutsz a saroknál.


