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állt fölém hajolva, homlokon akart csókolni, de az arcomat látva visszahőkölt. -  Maga 
Henkel úr jön el magához -  mondta hűvösen, és az ajtóhoz lépett. A kilincsre tette a 
kezét, kisvártatva visszafordult, és képmutatón rám mosolygott. -  Ne féljen, Isten ma
gával lesz.

Isten? Zokogni szerettem volna, sírni, megkönnyebbülni. Mikor sírtam utoljára? 
Mióta Jan meghalt, képtelen vagyok rá. Fel-alá rohangáltam a négy fal között, eszemet 
vesztve feltéptem az ajtót.

-  Mi a baj, szépségem, nem bírod kivárni Henkelt? -  nevetett rám egy fekete sapkás, 
és a combom felé nyúlt; sikoltva ugrottam vissza a szobába.

Miért így? Gondoljak... gondolhatok Janra, mikor majd Henkel rám mászik má- 
zsányi súlyával, hogy teherbe ejtsen? Vajon szeretném m égjant, ha élne? Egyetlen 
reményem az lehetne, hogy meddő vagyok. És akkor... de majd kitalálnak mást. Akkor 
miért nem most végeznek velem, miért kell így, miért így? Most hagynom kell, hogy 
elborítson az emlékezés. Henkel! De hát Henkel... hagyni szokták, hagyni, hogy az ő 
gyerekei megszülessenek... És én... engem... velem? Emlékeznem kell, most emlékez
nem, minden szóra, minden lépésre, minden napra és minden éjszakára, minden ut
cára és minden házra, minden fűszálra és minden kőre.

Janra.
A Wanda D. nevű lányra, aki talán már nincs is.

Térey János

EGYENLETES LESZ ÉS FANYAR

Végső nyaram a Főkormányzóságban 
egyenletes lesz és fanyar.
Lefokozott polgár vagyok, aki 
szentségei, majd meginog.
A nyúzott délelőtti strandon 
próbálok észre térni. Most: augusztus, 
de másfél hónap és anyám halott.

Utolsó víkend a gyarmaton, majdnem 
káprázat. Elég költséges 
kedvtelések, ezektől cinikus leszek. 
Vetítés este, mindig egyedül.

Meddő nyaram a Főkormányzóságban: 
e város ellen néha durván tüntetek. 
Holott halálra váltan.
E körülmények így 
ezentúl ne lehessenek.
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Negyedév se kell, kicserélődik 
a piactéri boltok készlete, megürülnek 
az éléskamrák a családi fészekben. Elmozdulnak 
díszletek, melyek előtt megütköztünk.
Majd: óhatatlan veszteségek adódnak, 
például csőd, egy köteg fizetési meghagyás.

Kedd éjszaka gondoltam erre,
rozzant szerelvény gördült a városmag felé.
(Ilyenkor kezdek elbizonytalanodni.)
Ezek, ezek a finom sercegések, 
a felsővezetékek kisülései.

INTERNÁTUS

Láttam, a dekabrista áll ott, 
zaklatott, mert a lapjaiba látok. 
Szememben kérdéses lehet, 
életvitele példás-e, mint hiszi.
Vár, nyilván a hetesre.
(O az, ki méltatlan volt 
hozzátok szombat este.)

Zajos szeptember, három éve.
Prűdek vagytok, tehát kivetitek, 
utóvégre: ő tűrhetetlen.
A hátsó udvarba kényszerítve 
kínjában a vadgesztenyéket 
rugdossa a keramiton.
Éjjeleit leküzdi: ez Moszkva 
szünetjele, elmúlt tizenegy.
Fanyar virrasztás egy peremkerületi 
kúriában, mely nagy napjait 
kétszáz éve látta.

Ő a végekről érkezett, 
hamar sovány lesz. Most szerény. Először 
lépdel végig az internátus udvarán, 
és fölméri az itteni arányokat.


