
náló volt a hang. Felocsúdott, és oldalra lépett. Ahogy az autó lassan elhúzott mellet-
te, a lehúzott ablakon áradó zene lüktetô basszusa szinte hasba bokszolta. Fiatal srác
ült a kocsiban, lehetett akár a Dixi is. Fellépett a járdára, és nagyokat lélegzett. Nem
tett jót neki az ijedelem. A fülében érezte felgyorsult szívdobogását, éles fájdalom in-
dult el a bal vállától, szétsugárzott a mellkasában, szeme elôtt vörös karikák táncoltak.
Megkapaszkodott egy kerítésoszlopban, és görnyedten várt. Nem érzékelte, meddig
tartott ez az állapot, de aztán az agyában tekergô tüzes kígyók hirtelen semmivé fosz-
lottak, minden fájdalom egy csapásra elmúlt, látása kitisztult, érzékei csodálatosan
megélesedtek. Tele lett a nyári éjszaka egzotikus illatokkal, titokzatos susogással, lágy
fuvallatokkal. Távoli kolompszó ütötte meg a fülét. Kiegyenesedett, és határozott lép-
tekkel továbbindult. Elhaladt a háza elôtt, épp csak egy oldalpillantást vetett a sötét
ablakokra, a kert árnyai közt meg-megiramodó, nesztelen macskákra – ellesznek ezek
magukban is –, és a kolompszó irányába tartva kiért a kis füves térre. Gulam Husszein
lépett eléje: – A készletek rendben, a tevék felmálházva, és Avul Kászim és Rahim is
megérkezett. – Akkor indulhatunk – mondta a Tanár Úr talán kissé ünnepélyesen, és
a hajcsárok noszogatására apró nyögések, böfögések kíséretében felálltak a tevék, és
sorban nekiindultak a hosszú útnak.

Dübörgött a basszus, a srác ütemesen verte a kormányt, és visszafelé jövet is hatvannal
vette a beláthatatlan kanyart. Lett volna ideje megállni, de az úton átkelô nagy, sötét
állatok sorának látványa egy pillanatra lebénította. Túl késôn és túl nagy erôvel tapo-
sott a fékre, a BMW kisodródott, a kerekek a sekély árokban megakadtak, az autó pör-
dült egyet a tengelye körül, és az árok túlsó felén újra a kerekeire állt. A motor kerregett
egyet, aztán leállt, a zene elhallgatott. A kocsi orra és oldala összevissza horpadva, a
szélvédô egyben kiesett. Ült a srác az ülésen, keze a kormányon, és kimeredt szemmel,
sokkos állapotban nézte, ahogy a tevék sora lassan eltávolodik a kertek között kifelé
vezetô ösvényen halk kolompszó és imbolygó, sárga lámpások kíséretében.

Az öböl felôl gôzsíp hangja hasított a langyos, nyáresti levegôbe: ha késve is, de meg-
jött a heti hajó Batumból.

Tóth Judit

KARÁCSONYI ESÔ

Daniel G. születésnapjára

A záporok langyos fonalakon peregnek,
idelenn szétszóródva ellepik a kertet.
A vizes négyszög legalja színig tele
árnyalakzatokkal és halakkal, homállyal.
A fûz, a kôris gubancos gyökérzete
együtt hullámzik a legbelsô éjszakával.
De a hideg talajnak föld alatti terve
ezt-azt megtartana és új sövényt teremne.
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A régi gyep kéklô haja, ráncos szakálla
mint hogyha lassan átúszna a halálba.
De nem. Csak lappang és derengve borzolódik,
amíg a párás délután ráboltozódik.
Megtart egykori formákat, míg torz csomóit,
a rongyleveleket mossa a téli zápor.
A régi hinta kötele lendül, magától,
az üres deszka egy valamikori nyárból
süt fel, s a gyerekdzsungel tömör fényû lombja
rávillan az ázott, halált váró halomra.

És ôriz a kert visszhangokat, helyeket.
A csatakosra gyötrött mogyoróbokorból
felszáll a suhogás. És valaki nevet.
Nem nôtte be a fû a játékterepet.
Félálmában a kert így teljesíti dolgát,
megôrzi lábnyomát annak, ki egykor ott járt.

Még megvan a törött pad meg az asztal.
Valamelyik alakodban majd itt marasztal.
Ahogy itt hintáztat a karácsonyi zápor,
ôsszel majd a rozsdás erdôbôl is kilátszol.
Amíg belemosódol messzi otthonokba,
elköltözöl, s álöltözékben itt maradsz,
a kerti lépcsôknek repedezô falánál,
mohos kövek között, a régi rózsafánál
mely alvó újszülött hajtásokat fakaszt,
az egyik arcod mindig

itt várja a tavaszt.

EGY PÁLMAFÁRÓL

Minden szónak
ellentéte a másik.
Mégis csak a kontrasztok lüktetése,
amibôl a minden élet kivirágzik.

A vaskos öreg pálmafa
megtévesztô alázata,
amint föntrôl oldalra görnyed:
mintha már szimatolná,

vagy nyelné is a földet.
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Szürkére égett és bozontos a feje.
Vénen lefelé konyuló,
de még csúcsos minden levele.
Belülrôl az idô harapta át,
meghasogatva hordószéles hasát.

Úgy alszik, mintha nem bírná tovább,
pedig fogyó ereje által
szembeszegül a pusztulással.

Rozsdavörös törzse,
sebesült kérge várja:
készül a többéves agóniára.
Egyszer majd halálra veri a nap,
s a teste még mélyebben meghasad.

De az elégett lombozat fölött,
a déli tenger kora reggelében
nyílik sok kis világoszöld tenyér,
s bámulva új ruganyos idomát,
az égetô napot rögtön magába issza.
S új meg új ívelt levelét kinyitva
egyik a másikat lökdösi tovább,
telenövik a halott koronát.

Gerevich András

ODÜSSZEUSZ

Húsz évig nem a saját ágyamban reggelizem.
„Bolyongás, elhagyatott hazatérés.”
A jósda olyan hûs volt a nyári melegben,
a félsötétben izzadt testét átrázta a hideg.

Elbújni húsz év elôl. Otthon parasztnak öltözött,
köpködött, hülyeségeket mormolt, megfogdosta
a férfiakat. Nemezkalap rejtette ápolt haját,
hosszú ruha leplezte, hogy nem vézna, mint a pór.

Ekét ragadott, befogott egy szamarat
és egy ökröt: egyet a nyárnak, egyet a télnek.
Még hajnalodott, szúnyogok csípték a nyakát.
Semmi értelme húsz esztendônek. Semmi.
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