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Beülök a csónakba, kievezek.
Ez a nap se valami jól kezdődik, gondolom. Bár végül is miért? Talán megöltem 

valakit? Két hatalmasra tágult pupillát látok magam előtt, amiben olyan elviselhetet
len félelem van, hogy az ember elalszik vagy felriad, ha csak rágondol.

Fölkapom a fejem, az égen és a vízben már meglehetős távolságra hintái egymástól 
a két nap, rekkenő hőség van. Az órám ra pillantok. Kilenc. Elbóbiskoltam volna? 
Gyorsan az evező után nyúlok, de semerre se látom a partot. M indenütt fehér pára 
remeg. Vagy száz m éterre előttem furcsán fodrozódik a víz, mintha nem is tavon len
nék, hanem  folyón, és most érnék ki a holtágból a sodorba.

Igen, határozottan mozog ott a víz, állapítom meg, és visz is valami fatuskót. Köze
lebb evezek, ami nem könnyű, m ert elég nagy arra a sodrás, és a tuskó m induntalan 
eliramodik előlem.

Ha most legalább egy vadkacsa elhúzna fölöttünk, gondolom reménykedve. Aztán 
megállók, leteszem az evezőt. Mi ez a többes szám? Hiszen egyedül vagyok. Bal kéz 
felől megpillantom az ismerős partszakaszt, arra fordítom a csónakot, két perc múlva 
m ár kint állok a stégen. A leülepedett vízben tisztán látom a lábnyomomat.

Az út széléről a sündisznó hulláját m ár elvitte egy kutya, vagy azt a m aradékot el
taposta egy másik autó, de nem látok semmit, foltot sem a betonon.

Ugyanabban a pillanatban nagy fékcsikorgás hallatszik, egy fehér sportautó meg- 
pördülve csúszik el mellettem. Észre se vettem, hogy az ú t közepén állok. A kocsi meg
áll, orrával a szemközti árokba bámul, de még vissza tud farolni, pár kormánymoz
dulattal visszafordul az útra, és lefékez mellettem. Kiszáll egy magas, vékony, nap- 
szemüveges férfi, legfeljebb harm inc felé járhat, pálinka vagy émelyítő férfiillatszer 
szaga árad belőle. Haragosan becsapja az ajtót, határozott léptekkel elindul felém, de 
aztán megtorpan, egy pillanatig farkasszemet nézünk, bocsánat, mondja, visszaül a ko
csijába, de még nem indul el. Az autórádiót csavargatja, idegesen rávág a kormányra.

Tapintatlanság volna zavarnom, továbbindulok, és ahogy a keskeny út orgonabok
rok szegélyezte árnyékos szakaszára érek, egy pillanatra m ár hallani vélem, hogy a 
feleségem a reggelizőasztalra teszi az edényeket a teraszon. Kakaót látok gőzölögni és 
egy üvegtálban akácmézet megvillanni, a két csésze finoman összeütődik.
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A KÍGYÓ

A.-hoz

Tátott torkában vagyok, 
etetnem  kell. Eszik.
(Otthon vagyok, egyedül vagyok.) 
Szüntelen. Etetem, hogy megkíméljen: 
mérhetetlen űr.
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(Arra ébred, hogy 
szinte kilóg a torkából.
Mindenfelé ugyanaz az állat.
Más nyelven beszél, 
ha beszéd, ami alig hallhatóan 
mozgatja a testét,
m int valami követhetetlen gondolat.)

Közelemben az állat, 
de sehol a feje, 
látóteremből, összefonódva, 
eltűnt a kezdet és a vég.
M indenütt ő van, 
ha megmozdulok: közeledem.
Felé, m int egy távoli halmaz 
tetszőleges eleme felé.

A PUSZTA TÉLEN

Halálvers: absztrakt puszta.
Istentelen, kísérleti csönd.
Porhó -  se testmeleg, 
se a bomlás hője még.
Semmi nyom.
Egy gondosan felsöpört, tökéletes 
síkon állsz. Nincs látóhatár, 
csak két szín
az érzékszerv (világ)végén összemosódik. 
Romlandó tehetség: 
rád töttyed, fonnyad, szárad, 
zsugorodik a szemhatár: te magad.
Fázik a helye, néha viszket is -  
a semmibe hull mozdulatlan lábfejed.


