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Ilka sírt. Eleinte csöndesen, majd hangosan, szinte énekelve. Mikor már rázta a 
zokogás, akkor már tudni lehetett, hogy aki ilyen vigasztalhatatlan, az könnyözön alá 
akarja árasztani a világot. Se vigasztalni, se csillapítani, se kérdezősködni.

Bátyóka tudta, mi a kötelessége: hogy ilyenkor megrohanja, elhalmozza gyöngéd
sége ezerjelével, eszébe ne jusson faggatóra venni, hol volt, merre volt, mi-volt-ki-volt, 
kivel-mi volt, kivel volt, ha ugyan volt, hogy ilyen sokáig oda legyen, éjnek évadján, 
az erdő sűrűjében, ahol semminek tanúja nincs, holott azt mondta, mindjárt visszava
gyok, nem tartja illendőnek legalább, hogy tartós távollétére adjon némi magyaráza
tot... -  így kellett volna, de az erdőkerülőnek hang nem jött ki a torkán, és csak amúgy, 
pipogyán és bénultan bandukolt.

A sírógörcs nem akadályozza a bandukolást, Ilka is úgy rakta a lábát, ahogy szokta, 
tipegősen. A bandukolásnak hazaérés volt a vége. Benyitottak; de a kandalló tüze la
posra rogyott, és a hamurakás már nem is piroslott. Az erdőkerülő-kunyhó barlang
hidege fogadta őket.

(álom: 1996. január 16.)
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Nem vártam,
mégis eljött -  itt a méz
szivarfüstös kabátban
csókrakész férfi
megállt az ajtóm előtt,
kalapját levette, -  tejszínt?
kedd volt, ezt tudom,
nem sírt soha, de bánatos
ibolyaillatot hozott,
kávéztunk, a szalont szerette,
elnézte hosszan a tapétát, a tükröt, a képeket,
ápolt ujjai közt a csészét
miközben lassú mesét mormolt
úgy tartotta mint becses emlékei
egyetlen bizonyítékát -  parancsoljon süteményt
tekintetével bebarangolta testem
mint egy regény vidékeit
szemembe nézett,
hogy lássa önmagát
udvarias éhsége
lenyűgözött -  vegyen az ánizsosból is
a rizst megvetette,
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zsemlegombócot, húst, mártást
kínáltam neki
abból a meisseni tálból,
a bort kristályból itta,
puha bajszára ügyelt,
ezért az egresszószt is
óvatosan, villával ette, -  tessék a selyemcukorból
később megcsókolt.
Csókja ritka volt, 
de pontos, mint 
az átkelőhajók
egy apró állomáson ősszel. -  citromot?
Csak néha álmodom vele.
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Mivel teljen? Vagy inkább: miből álljon? 
(hat) Ásító korsó: a tölthető 
szomjából? (tizenegy) Akár az álom, 
legyen zsúfolt, de táguló idő,

(tizennyolc) melyben gombostűhegyen 
megfér (huszonnégy) minden állítás 
és cáfolat? (huszonkilenc) Legyen 
sóhaj-öröklét? Lassú robbanás?

(harmincöt) Gégemetszés? Ostya, nyelven? 
Karambol? (negyvenkettő) Egy szonett? 
Szólhatna: „magamon kívül maradtam

üres magamban. (ötven) Mérlegeltem, 
mivé legyek, s latolva létemet, 
letelni tudtam, nem betelni.” (hatvan)


