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Úsznak, vacognak. A víz elborítja hajukat, a tág úszósapkák, mint a kopol

tyúk, Újra elmerül, s felbukkan testük a medence falánál a lassú kimerülésig.
A napozóban a fonnyadt izmok mozdulatlansága. A szerteszét heverő cson

tos és puffadt testek.
(Agi még mindig suttog.) - Haláltábor... (Faágyat vonszol a napozó leg

távolibb sarkába.) - Ez szörnyű ...
Teri nem figyel rá. Ledobja a nedves fürdőruhát, a földön hagyja, mint kigyó

a bőrét. Lábujjhegyen áll a faágy csúcsán, a hullám tetején. Az úttestre látni, a
fák közt labdákkal. szatyrokkal vidám körmenet vonul. Könyökölnek. álluk a for
ró kövön. Egy katona bámul föl rájuk hunyorogva, maflán.

, Két komisz kamaszlány. a magasból nézik, dudorászva. Csak a fejük, a válluk
látszile két csík a pánt helyén. Csípőik léggömb könnyűek: kapaszkodó kezeikkel
gyíkként tapadnak a falra, hogy ragyogó súlytalanságukban föl ne repüljenek.

MAKRAI GYULA VERSE

Sirató

Az anya nem ismeri meg fiait
nem ismeri meg a kínban elsárgult anya
a kórház porcelán közönyébe falazott édesanya
utolsó szigetre kivetett öregasszony
nem ismeri meg fiait kiket kínban világra nyitott
nem ismeri meg az utolsó állomás hályog-ablakán keresztül
az édesanya
nem ismeri meg fiait
ifjúsága édes örömét a fiúkat
méhéből kiszakadt gyermekeit
kiknek sohasem volt ,elég ,az étel
a lábasról a zománcot is levakarták
a mindig éhes birkózó-verekedő gyerekeket ...

Allnak négyen a fehér kaloda-ágy
előzetes koporsó körül csak állnak
mint gyertyák a ravatalon a négy fiú
négy gyertya eleven fénnyel didergő

hajlik a négy gyertya
a ravatalra
jaj édesanyám ne hagyj itt édesanyám
bocsáss meg nekünk te sárga gyökér
te fekete gyökér te kín gyökere
ne hagyj itt édesanyám
ne hagyj gyertyáidat a. fehér ravatalnál
1le hagyd itt gyermekeidet
ne hagyd őket a sistergő magányba kivetve
ne hagyj te sárga gyökér
ne lökj ki dühös orrszarvúk közé pocsolyába
ne lökd ki gyermekeidet
ne legyünk gyertyák fehér ravatalon
jaj édesanyám fekete gyökér
adnám vissza a véred drága véred mit adtál visszaadnám
jaj édesanyám jaj szegény öregasszony
a te utad nem fordul már soha vissza
a te utad is a gyalázatos Törvénynek engedelmeskedik ...

hog'y váltalak ki a kínból fehér kalodából édesanyám!
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