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A sárga drót
Ott kanyargott a drót, és én nem vágtam el, pedig tudtam, hogy el kell, vágnom, el kellene

vágnom,
nagy csend maradt Dani bátyámék után, iszonyú csend, vak ablakok, vaksi ablakok, szörnyű

séges ablakok,
Dani bátyám egy pár új bakancsot hagyott rám, tulajdonképpen nem is rám hagyta, hanem ott

hagyta nálunk, vigyázzunk rá, hátha még visszajön, ez az egy pár új bakancsa volt, ehhez nem nyúlt,
ezt nem vette fel, ezt tartogatta, ahogy már a falusiak szokták, egy jó órát, vagy új ruhát, amit egy
életen át őriznek a szekrényben, ő se vette föl, csizmában járt mindig, ugyanabban a csizmában,
még az volt neki, abban hajtotta a lovát, abban jött el hozzánk, abban üldögélt a konyhánkban,
csendes, de beszédes hallgatásban ülve,

iszonyú csönd maradt utána, és vaksi ablakok, és én, noha el akartam vágni, nem vágtam el azt
a drótot,

Pecázni mentem, mint szoktam, klottgatyásan, kis ocska ág-pecám volt, keszegfogá. már lehetett
nyugodtan pecázni, már nem kergetett meg bennünket a halőr, már a csendőrök is mással voltak el
foglalva, ki figyelt oda, hogy egy gyerek pecázni megy.

Pecázni mentem, és akkor ott, a Duna partján megláttam azt az átkozott sárga drótot, hosszan,
nagyon hosszan, végtelenbe veszően kanyargott a földön, átkozott parancsokat továbbított, "Ach
tung! Achtung l",

Dani bátyám akkorra már a felére fogyhatott, de még bírta az iszonyú robotot, iszonyú erős

volt, kibírt négy évet az első világháborúban, Doberdónál és Jekatyerinoszlávnál, ő sokat kibírt,
ezért is halt meg az utolsó pillanatokban, amikor pedig már a szabadság nyújtotta feléje a kezét.

Kanyargott az a rohadt sárga drót, .Achtungl Achtung1",jó éle; bicskám volt, csak egy vágás,
de nem vágtam el,
, árkot ásattak velünk, már majdnem tizenhat éves voltam,jölöttünk végtelen számban jöttek az
ezűstszlnű gépek, ezüstpapírt szórtak még röpcédulákat, "Magyarok !" ,

és én tudtam, hogy nekem is szál, mindenkinek szól, de nekem külön elszámolnivalóm is volt, és
mégsem, mégsem. vágtam el a drótot.

És aztán jó sokára, mikor már benőtte afű a bombatölcséreket is, amikor már mindennek vége
volt, és jött az értesítés, hogy" vérmérgezésben" , eszembe jutott a sárga drót megint,

akik írták, azok se hitték el, csak hát akkor még az volt a gázkamra-halál neve,
én azt se hittem el, hogy meghajt, nem halhatott meg, hisz oly erős volt, visszavártam sokáig,

most is visszavárom, hátha él még valahol a földgolyó másik felén, csak nem jött haza, ahol meg
gyalázták, ahonnan megölni vitték,

végül isfölhúztam azt a pár bakancsot, abban ástam az árkot, és akkor láttam is, hogyan teke-
rik le a tárcsáról azt az átkozott sárga drótot,

eső esett, sárban-vízben ástunk, és akkor átázott a bakancs talpa,
kiderült, hogy papírból volt,
azt őrizte szegény, falusiasan, és "hátha még visszajön".

Mikor már vége volt mindennek, és benőtte afű a bombatölcséreket is, eszembe jutott a sárga
drót megint,

és most eszembe jutott megint,
nem vágtam el,
gyáva voltam,
nem vágtam el . . .
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Abszurd igaz történetek

Röpködés közben ismerték meg egymást.
Hamarosanfészket raktak, onnan repültek messzi tájakra,frissen és merészen, s oda szálltak

vissza, erősen és boldogan.
Később falat húztak a fészek köré ..Ezután'már nem repültek el, a falat őrizték. Csak otthon, a

szobában röpdöstek még egy ideig, de aztán ezt is abbahagyták.
Minden esztendőben disznót vágtak, hetvenéves korukig ötvenet.
Ötven év alatt tízezer kiló zsírt ettek meg.
Mikor a halál eljött értük, és kardjávalledöfte őket, zsír folyt szét az ereikből

•
A mama akkor már rég gyökereket táplált, tulajdon testével táplálta a gyökereket, mint haj-

dan a kölykeit, .
a gyerekek most eljöttek, hogy megemlékezzenek róla, és imádkozzanak érte,
és folyt a dáridó. elővették a mama piros fazekát, és tyúk levestfőztek benne, amit ő szokott,

félszemmel a sast lesve, svijjogva híva a fiókáit, ha veszedelem kiizeledett ,
de őhozzá nem mentek el, mert messze feküdt, éshideg volt,
de ő titokban eljött, s ahogy ő szokta - ahogya kölykei szeretik -, megízesítette a levesüket

•
Folyt a dáridó. és én nem tudtam, hová, dugjam magam, még csak éjfél volt, és reggelig el kel-

lett dugnom valahováa testem, de a lábam nem fért bele a fiókba, súlyos tálakat hordtak körbe, és
útban volt a lábam, végül is levágtam afejem, a levágottfejem azt mondta, boldog karácsonyt, és ők
komoran válaszolták. boldog karácsonyt

•
Zsinórra fűzve húzták a gépeket , a gépeken szeretkeztek, ettek-ittak és vétkeztek, a gépeken

szűlettek a gyerekek, egyszer aztán elszakadt a zsinór, és minden fölborult

•
Jól van, mondta a főnök, nagyon-nagyon szépen énekeltetek, felejthetetlen ünnepség volt, gra-

tulálok, s ürítette poharát, és körülhordták afejét annak, aki ma lett a tizedik, és mi mosolyogtunk

•
Jár a baba, jár, mondta a mama, aztán a baba megtanult lőni, agyonlőtt mindenkit, akit csak

kellett, s mikor eljött a tél, fölzavarta a mamát a fára

•
"Hogy vagy?" - kérdezte, elestem, "Hogy vagy?" - kérdezte, vétkeztem, "Hogy vagy?" - kér-

dezte, meghaltam, "Hogy vagy?" "T kérdezte
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