
MILE ZSIGMOND ZSOLT

Visszagyalogoltam a szekerünkhöz, menet közben föltűnt a
halotti csend, ami ráfeküdt a tájra, az ilyenkor szilajul csivitelő

madarak némán gubbasztottak valahol, minden hallgatott és várt,
csak néhány bomba tépte gödör ásítozott a pusztán. Mindig ret
tegtem a haláltól, a háború kitörésekor napokig álmatlanul feküd
tem esténként, tudtam, szörnyű idők jöhetnek, de az évek alatt
valahogy, ha lehet ilyet mondani, mindnyájan hozzászoktunk a
gondolathoz, hogy hirtelen bármelyik percben vége lehet minden
nek. Emlékszem, a háború kitörésének első híreire szokásomtól
eltérően berúgtam, mint az albán szamár. De most csak a feladat
volt előttem, a halálra, mint távoli, talán sosem el nem jövő fan
tasztikumra gondoltam, ha ugyan gondoltam.

Kiáltoztam, füttyögtem a ló után, és néhány perc múlva könnyű

patadobogással föl is tűnt a látóhatár szélén, egyenesen felém tar
tott, már egész közel járt, amikor hirtelen négy lábát széfterpeszt
ve megállt. Láttam, amint a füle megmerevedett és orrlukai kitá
gultak. Mintha órákig, vagy napokig tartott volna ez az egyetlen
pillanat, aztán jött az a szép, ereszkedő dallamú, ívesen visító
hang, életem utolsó hangja és koromfekete éjszaka lett.

A bomba millió darabra tépett, egy szilánk leszakította a lovam
fejét, úgy kellett bennünket összegereblyézni a környékről. Még
le sem ült a por, már fölülről láttam újra az egész tájat, és csak
emelkedtem, tágult egyre a látóhatár és az idő széthullott.

Késöbb már nem láttam semmit, inkább csak éreztem a továb
bi történéseket, a jajgatást, amikor rám találtak, az elszállításomat
és később a temetésem. Ott volt a falu apraja-nagyja, szép volt a
búcsúztatásom, a kántor gyönyörűen énekelt és szegény gyerme
keim elsirattak rendesen. A szép ruhámban temettek el, a hajam
hátra fésülték, pedig sosem szerettem úgy hordani. Semmi se fájt.

Apokalipszis
És mindeközben édesen süt a nap,
jóra, gonoszra egyformán,
és nem szakadnak ránk a csillagok,
csak ragyognak, mint az igazak,

. tisztán, egyszerűen, árván.
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Lupus lupus
az a farkas
a múzeumban
a félhomályban
ahogy a takarítónő

meglöki: "nézze
milyen jól rugózik
milyen ügyesen
tömik ki ma már
ezeket!"

Vigasz
Törött, de hiánytalan.

Mindig így
cigarettázva szótlanul
így ültek az albérletben a panelban
és így ülnek azóta is
leláncolt bikanézésem tó1ük örököltem
ÓK meg az őseiktó1

akik diftéria és jégverés után
ugyanígy ültek szemközt az istennel
csak épp a tüzet bámulták képernyő helyett
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