
Hogyan mondja? "Irén, varjon meg?" Vagy "krisasszony, egy szóra"? Nem
tudta. Tehetetlenül állt, egyik lábáról a másikra, úgy hallgatta a lány sebesen
távolódó lépteit. Aztán már semmit sem hallott.

- Apa, gyere haza.
Az öregember fölnézett. Erzsi áZlt előtte, a lánya. A csákkerti tanító el

túnt, a szék, ahogy ült, üres.
- Hány óra?
- Késő van - mondta a lány. - Guere haza. Délben sem ettél. Anya

meleg vacsorát csinál.
- Menj csak - mondta az öregember. - Mindjárt megyek én is.
A lány nem mozdult,
- Hazaviszlek. Nehogy megint beleesél az árokba.
- Nem estem bele - mondta az öregember. - Sár volt, esett az eső,

megcsúsztam.' Eredj haza, mondd anyádnak, hogy mindjárt megyek.
A lány uéllat vort.
- De ne igyon többet.
Az öregember megvárta, míg a lány végigmegy az asztalok közt és kilép

az ajtón. Akkor a pult felé fordult.
- Józsikám! Még egyet ...

(Folytatjuk)
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VÁNDORLÁS

Amikor a sötétben vándoroUam
senkisem dobott. követ az utamba
Istenem de j6 nekem.
Kutya se bántott
a jegenye kissé' nagyképűen ijesztgetni akart, de ,megpr6báltam bízni benne
és amikor elsuhantak meLlettem akiket nem érdekelt hová megyek
a Szentgyörgyre néztem alig néhány perce még oldott vörös fátyollal keretezte

az alkony
lám aszerint hogy hol vagyok mindig más-más hegy mögé bukik le a nap.
Ezért vándorolok szabok magamra próbatételeket
leküzdeni a távolságot a magam erejéből szerves formák ba kötni

a félelmet körülöttem
az önvédelem ösztöne kiszorítja a gondolatot
a jelkép cselekvéssé testesül ezért vándorolok

álmodni könnyebb.

LEFELÉ

A fényességek tompulása
hány alkonyt festhet még rózsásra
a szelek hiciba tanítják repülni a fákat
a levelek iránya csak lefelé lefelé
még néhány romot rendbehoznék
szépítgetném a kertem~t még
építenék egy házat is
ahol egyedül karácsonyoznék
a színek este feketébe húnynak
a nappal mindig feketébe hal
de az év vége kisimul fehérre
a tél betakar beta kar
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