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Az illúzió kedvéért
a sirályokat a szerszámosládában tartotta. lyukat fúrt rá,
hogy bejöjjön kissé a friss levegő. akkora láda volt, 
hogy elfért benne jó néhány elefántagyar. egyenként
etette őket, találomra. gondolta idővel (a nagy számok
törvénye szerint) mindegyikre sor kerül. nevet is adott nekik.
észak, dél, kelet, nyugat. nyugat hátáról kopott a toll, kelet is
szárnyaszegett volt enyhén, a másik kettő 
akkor még úgy-ahogy makulátlannak tűnt.
esténként az illúzió kedvéért CD-ről Händel
Vízi zenéje szólt, a ládát pedig bioboltban vett 
tengeri sóval hintette körül; mintha csak tegnap lett volna,
fülében vérbeli vijjogás visszhangzik reggeltől estig ma is.

Zárójelentés
egycsapásra megváltozott. utoljára a sürgősségin látta, 
fekete kötött sapkájáról hiányzott a bojt. a kartonozóban 
még nem hitte volna, de később a gépi kávé nagyon is langyos volt már.
majd megkeresi a zárójelentést, de előtte még átnyálazza a sportrovatot. 
nem ő a gyanúsított, rejtély, hogy miért szögezik ki 
fantomképét a falra. most akkor kapjon-e infúziót 
vagy se? úgy-ahogy emlékezett még saját nevére,
de vércsoportjára már alig. valaha katicabogár volt 
az óvodában a jele, mi lehet most? ha igazoltatnák,
nem kis bajban lenne. a hullámzó műpadlót vitorláshajó
és motorcsónak szeli; biztosra nem mehet semmiben senki;
hóbagoly huhog, szőrét hullatja a küszöbre kitett kuvasz.

Bizonyíthatóan
különös hangokat hallott a kandalló mögül. mintha egy holló
vergődött volna. mindez csak tegnap történt, de ennek is 
sok éve már. köd szitál, sűrű pelyhekben esik a hó. 
a helyszín feltérképezhetetlen, pedig valóságosabb, 
mint bármikor volt. kutyaugatás hullámzik végig a tájon, 
a szögesdrót (a kerítés koronája) nem is lehetne szebb. 
a jelenlét bizonyíthatóan olyan, mint ami biztos támpont lehetne, 
amibe bele is lehetne kapaszkodni akár. pár perc a nyár, pár perc 
a tél. a közeli végtelenben egymásba ér a párhuzamos,
kezdhet is ablakot nyitni rá, aki a metaforaként nyikorgó
szúette hintaszékben ül. a leomló templomtorony körül
szárnyas fejvadász repül, váratlan fordulat többnyire nincs.
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