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Levelek a hegyoldalból 
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Az utca végén homokba fúlt kukoricatövek, az alig zöld, inkább sárga haj-
tásokkal birkózó, a megmaradásért, valami továbbért, a reménytelen küzdés jel-
képe maradt csupán, a ragyogást fénypalettájából kifelejtve az a gyerekkori 
pillanat, mikor az áhított szabadság jegyében napól napra nekilódultam, kezei-
met rézsút hátrafelé tartva, fecskét utánozva, cikcakkolva futottam felfelé a 
dombon. De mégis, az arany, így visszajátszva a végtelen pillanatot, az arany, 
az aranykor, mezítlábas felfedező fülébe csak anyám szava repített serétes ól-
mot: Kisfiam, csak addig mehetsz, míg látod a kistemplom keresztjét! — Hát, 
föl a dombtetőre. Ennyi a pórázra fogott szabadság. A dombon túl sejtelmesen 
csábító, hullámzó zöld. Még távolabb — sváb parasztok gyümölcsösei. Ronda, 
pirospozsgás, kék klottkötényes pocakos csősz. Vörösesszőke haj maradványokkal 
a fején. Annyira be tudott vörösödni a feje, a nyakán, mint gumislagok a víz-
nyomás alatt, duzzadtak ki az erek, oly vörösen, de lehet — gondolom mai 
eszemmel — Szepi bátyó mégsem kapott gutaütést, mikor néhány fonnyadt al-
mával, azokat zsonglőrként fölfelé dobálva, szeme elé hancúrozva elfutottunk, 
vissza-körbeszaladtunk. Csak ordított: rohadt prolikölykök, ha megfoglak ben-
neteket, akkor aztán lesz ne mulass, ti, ti, itt már alig kapott levegőt, ti disz-
nók! Persze, minden ilyen kalandnak azután híre futott, anyám pedig jól elvert. 
Pici, fekete, kreolbőrű sváb asszony volt ő is. Szóval, fölfelé a dombtetőre! És 
nem tovább. Talán innen alakult ki, hogy szeretek szemlélődni. Ó, nem a tető-
ről, onnan soha, oda nem vágyom, de egy hegyoldalban, hol most lakom, képle-
tesen visszanézek, vagy előretekintek, teljesen mindegy: múltra, jövőre, egy el-
képzelt oxidzöld pici kupolára, templomkeresztre. Látom lábnyomaimat az idő-
ben, látom, amint az elporzott évek újratöltik — e furcsa homokóra csendumáit. 
Visszafordítva egy cselekvést, örökké tárgyesetben, ragozhatatlanul cseppenek 
szét: hát, itt vagyok, tessék, és megint itt vagyok, megfigyelőként, kérdőjelként, 
az idő nedvességtől csillogó macskakövei között, a makadám között, lélegző, 
gondolkodó ragacsnak feketedni és összetartani azt, ami még járható, vagy jár-
hatatlan, innen már mindegy — viszony és viszonylat. A Tisza-parton láttam 
tavaly szép löszfalakat, bennük partifecskefészkeket. 1987 nyarán, a tenyér-, 
hol szájüreg-, hol meg hajnali fagyban összerántott rózsafejszerű üregekből reb-
bent ki akkor is a gondolat, az emlék: Csepelen, az 50-es évek nagyon elején, 
mikor Fejgli Pista állandóan horogkereszteket rajzolt a papírrepülők szárnyára, 
oldalára, kilencéves gyerek dühével, apját, aki lehet, hogy nyilas volt, lehet, itt 
minden meglehet, elvitték málenkij robotra, ingyen koszt, kvártély, s a többi, 
bár, ahogy tudom, a mi utcánkból majdnem minden második házból kikereked-
hetett egy ilyesmi történet, hogy elvitték, bezárták, az egy ilyen elvivős, bezárós 
idő volt. Gyönyörűek voltak a homokdombok, dűnék, gyönyörű sebek, tájba-
vájt boldogsággödrök, telehintve szeretettel, szabadsággal, pórázra kötött gye-
rek-hatalommal, köröző, az égre a végtelen jelét, hanyatt döntött nyolcast raj-
zoló, tudattalan kölyökállatmámorral. Ha elkaplak benneteket, nektek lesz ak-
kor nagy verés! Dé nem kapott el, csak a lehetőség, és megint csak a lehetőség. 
Az iskolából, hol próbálták belénk verni a kor eszméit, csak egy nekifutásra 
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volt a HATÁR, a homokdűnék, az égre köröző fecskék, az üregi nyulak, és a 
dombon túl a zöld, hullámzó, újraserkenő vetés, mely csak a maga törvényei 
szerint volt hajlandó megélni az életet, hát ilyen ellentmondó körülmények kö-
zött tanultam meg a betűvetést, meg valami megfogalmazhatatlan ellentétet, el-
lenkezést minden, mindenkori hatalommal szemben, nem ágálni, nem tagadni, 
de kivonulni, megpróbálni megmaradni, elfogadni és belakni akármilyen mu-
szájt, hisz nem messze, szinte karnyújtásnyira mindig ott van valami Határ, va-
lami lüktető, újratermő, önmagát újraigazoló éden. Az éden bennünk van, meg-
tanultam, igazolásként újból tanultam az okos könyvekből, festményekből és 
szobrokból. A filozófiák, bár a lemondás szkepszisével is megspékeltek, mond-
jam úgy, hogy dialektikusak, és ha időnként, no, nem állandóan, de módjával 
tudunk levegőt venni, akkor elfogadhatók és lakható a lét. A többi az idegrend-
szer dolga. Ügy jó tizenöt éve kóboroltam a megmaradt csepeli határban, a le-
gyalult dombokon túl, Szepi bácsi gyümölcsöse, vagyis ami maradt belőle, itt a 
rekkentő melegben, lehetett vagy 35 fok, egy öreg, fekete ruhás, fekete kendős 
asszony kaszált. Levágom én, amit ezek meghagytak, így mondta. Példabeszéd-
nek sem rossz. Vetés és aratás egy pillanatban, ez a megőrzött gyerekkor, az 
állandóan terebélyesedő belső szabadság, minden emberi korban a végső elszá-
molás hajszálvonalán. Így visszaemlékezve, néhány lét-halálon túl képzelve, te-
nyeremben csak gyűlik, elgurul és vissza a gyöngy, ami nem más, csak a képze-
lés időre fűzött gyümölcse; hogy világosabb legyek, már nem lehetek annyira 
kiszolgáltatott, hogy álmaimmal ne terebélyesedjen a lét. Minden hitetlenségem 
mögött ott lebeg az a gyerekkori újraserkenő gyönyörű zöld, minden olvasmá-
nyom csak egymásra rakódott geológiai képződmény, holt anyag lenne, ha nem 
lenne felette fecske, körötte hullámzó növényzet. Aranykor volt ez a történelem-
ben, lehetőleg elég rossz-kor, de volt, érzékennnyé tett, talán már akkor a világ-
ban, amikor első összefüggő mondataimat kiabáltam az ostrom alatt. Kisriadó! 
Kisriadó! Kisbundámat! Gyorsan pincébe! Azóta folyton-folyvást egy másfaj ta 
riadó, másfajta ostromlott-lét őrzi sejtjeimben a múltat, alakít, formál tovább. 
Mit álmodtál, kisfiam? Gömbölyűt és elgurult. Választ se várva fejezte be a 
mondatot anyám. Igen. Gömbölyűt, amely elgurul. Valahogy így kapaszkodom 
meg gyökereimmel a laza, homokos talajban, gyermekkorom valóságában, Cse-
pelen és jelenleg a meredek hegyoldalban, most 1988-ban, őrizve a talán meg 
sem álmodott álmot, a lehetőséget keresem, a kibontható varázst, csillagos:kék 
varázsköpenyt, amelyet talán negyven éve láttam egy. mutatványosbódé előtt. 
Fürcsán elevenedik meg..a kép: egy seprőre mintha Krisztust szegeztek volna, 
emelkedik-süllyed az az arctalan báb, melyre valaki csillagjóskabátot szabott, 
öltöztette gyérekszemnek csodává. A kikiáltó szavát rég elfelejtettem, de tu-
dom, sokaság volt, és a kék varázsköpeny azóta röpteti szemem előtt a göncölö-
két, az állatöv egyéb jegyeit. A kérdésfeltevés kényszere, mint minden művészt 
és másfajta lírikust, azóta is fogva tart. Nincs egyéb dolog, a következetes cse-
lekvés mellett, mint hogy kérdéseinkkel faggassuk a múlt-jövőt, azt az időt, 
mikor már nem leszünk, csak jeleink, miket hátra hagytunk prédának-remériy-
nek, a tékozló képzeletnek, és faggassuk a jelent, bár, mint arculcsapást ismer-
ve a választ, mégis a teremtés ilyenfajta módját kellett választanom: mit álmod-
tál, Kisfiam, gömbölyűt és elgurult? Még egy előhívott kép. Anyámmal utaztunk 
Pestre —, akkor még utazásnak számított a ma már tízperces HÉV-, Gyors-
vasút-út; először Erzsébetre, onnan a Soroksári úton tovább a Közvágóhídig, a 
ráckevei HÉV-vel kellett menni. Az úton gyárak, füstölgő romok, mint valami 
vaslaookon, csavarodtak, egymásból próbáltak kiszabadulni az út mellett az 
összetekeredett sínek, vagy vasgerendák. Akkor biztos, hogy oldalra fésült, le-
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nyalt, hullámcsattal megtűzött hajú, nagyon kisfiú voltam, és kérdeztem: Ma-
ma, mi ez? Miért füstölög a vas? Anyám rám nézett, megsimította fejem, ma-
gához szorított, némán zokogott. Azóta is érzem a reszketést, ezt az elérzéke-
nyülésnél több, valami egészen mást, szívet-lelket rázó, idő peremére szoruló 
emlékpillanatot, szorítást, furcsa, kiköphetetlen gombócot a torokban, miért 
füstölög a vas, mama! Azt mondják, hogy ez a háború alatt született nemzedék 
roncsolt idegzettel, félelemben fogant igyekezettel, valami legyőzhetetlen re-
ménnyel, néma-zokogó-szorítással, szinte önigazolásnak teremtődött a világra, 
ők túlélik, biztos túlélik. Túléltük. Hiszem, meg nem is. Tapshajnalban, mikor 
az ütemes erős ütésektől zsibbadtak el a tenyerek és hullottak az előredőlt test 
mellé, mutatói az alkonyainak is ezek lettek, és megint az emlékpillanat, de 
most már kiapadt szemmel, könyörtelenül csak a lélekig-, csontig hatoló szorí-
tás, a félelem kitaposott mezsgyéjén. Még jó, hogy a mezsgyehatár mellett ös-
vényeit maga tapossa az ember. Fölfelé a gyerekkori domboldalon, képzeletben 
lassan, kimérten, mint ahogy az inga lendül fölfelé. A rálátás pozíciója. Térben, 
időben előre-vissza. Van olyan szívdobogás, mellkasszorítás, melyre nincs, nem 
is lesz gyógyszer soha, és ezekben az ingapillanatokban úgy töri össze ezernyi 
arcát az ember, hogy az épen maradt tükörben csak a zúzódások, a sebek mé-
lyülnek, véreznek össze minden édent. Együtt gondolkodni a gondolattal, meg-
élt-idővel, történelemmel, hát akkor úgy ítélj, hogy ne tévedj! Lehetetlen fel-
adat. Az emlékezés vagy szépít, vagy megint szépít. Talán ez lenne halkuló sza-
vam virágba oltott reményem a kibomló beszéd folyamatossága ellen, ez az ön-
féltő ellenkezés, talán. Van valami rettentő szorongás, ugyanúgy növekszik ve-
led, mint a magzatburok a magzattal, és ki kell várni az időt, mikor véresen 
ordítva újból megszületünk, csak az a baj, hogy ez a születés folyamatos és tör-
vényszerű, ezért gyönyörű és rettenetes egyszerre, ez a létezés maga, az átgon-
dolt létezés, a létért való lét, mindenki ezt éli, ki könnyebben, ki madársúlyo-
sabban viseli, vagy csak felületében észleli. Anyám nagy, kihúzható szabász-
asztala alatt volt egy jó helyem. A lelógó kelmék, szövetek árnyékolták be bi-
rodalmam, játékkatonák, faragott kishajók viaskodtak, mókáztak az akkori 
képzelettel. Hallottam a szabóolló és a szövetek egymással találkozásának her-
senését, össze nem téveszthető hangok maradtak ezek, még most is felismerem, 
szinte hallom, ha véletlenül benézek egy ablakon egy varrodába, vidéki kis sza-
bóműhelybe, vagy olvasok egy könyvet, látok egy filmet, mely ilyesmi tartal-
mat hordoz. És hallom a szabókréta hol folyamatosan, hol szaggatott, tompa-
hangú hersenését, érzem ujjaim között vajfehér tapintású, számomra tilalmas 
testét. A papírminták zizegését, ahogy csusszannak az anyagon. Selyem, ba-
tiszt, szatén, puplin, különféle szövetfecnik súrlódnak képzeletben mutatóujjam 
és középső ujjam között, ahogy anyámtól láttam. Viaszosvászon centiméter kí-
gyózik egy méter ötven centi hosszan, mindkét végén megpántolva pici fém-
mel, hallom a koccanását a kockakövön, azután ahogy kisiklik a látószögből, 
fölkúszik az asztal lapjára. Otthonosan berendezkedtem gyermekkori kuckóm-
ban, érzem a biztonságot, szinte állatólmelegben képzelem vissza játékaimat, 
pontosan, tisztán látom a gyalult, csiszolt asztallábakon a fa erezetét, melyről 
csak később tudtam meg, hogy csak a lábakat összetartó iksz alakú, vagyis egy 
kicsit körívként egymásba csapolt, nyújtott ellpiszis alakú fatartó elemek vol-
tak igazi tölgyből, az asztal többi része vörösfenyőből munkált, furnérozott 
tölgyimitáció volt. Ennyit az érzékelésről, a csalódásról, nekem még most is a 
Nagyasztal, anyám szabászasztala, néha, ha véletlenül hálóvendég jött, és apám 
is otthon volt, akkor alvóhelyként használta. A gyerekkori univerzum metsze-
tei ott lógnak, vagy állnak e domboldal mentén, a hegyoldal mellett, hol most 

29 



lakom. Valamelyik nap Győrben jártam — életemben először —, egy kicsi, félig 
es alakú utcán, a nevét elfelejtettem vagy meg se figyeltem, a belvárosban, 
ahogy bepillantottam egy ablakon a visszatükröződő fényben, félhomályban, 
olyasmi próbatükörben homálylott fel arcom, amilyen nekünk volt otthon, Cse-
pelen. Téglalapalakú, öreg jószág, talán század eleji, vagy múlt század végi, a 
falról leakasztható, kissé foncsorját vesztett tükör. Nekem úgy mellkasközépig 
ért, de mikor anyám két kezébe fogta, a tükör feléledt, tárgyi valósága lelket 
öltött, s mint fél szárnyú opállepke repkedett, vergődött a kuncsaft körül, nézd 
kedves Irénkém, ha én itt beveszek, akkor, de nézd meg innen, keringett, ha-
jolt anyám, akkor már igen betegen, a fájdalomtól megszürkült, de egyre jobban 
kisimuló arccal, szájában az elmaradhatatlan cigarettával, úgy nézett ki, mint 
egy tükörrel keretezett füstölgő kreolangyal, kit arra büntettek az istenek, hogy 
szárnyakkal bóklásszon a földön, legföljebb térdközépig emelkedve a vágyak-
tól fűtött konyhakő-valóságban. Alulnézetből és vagy negyvenév távolából, egy-
szerre látom, érzékelem gyermek-, meglett-férfiként ezt a filmszerű visszaját-
szást, kezdtem érteni, hogy miként lehet egyszerre repülni, hangyamód araszol-
ni, magasztosulni egy adott feladatban és zuhanni, Uramisten, mekkorát zu-
hanni! Megőriztem és ápolom vonzódásomat a tükrök iránt, tárgyi, szellemi, 
időben felpörgő juharfatermésként kerengve, helikoptercsavar-szerű sodródá-
sát egy-egy tükröződő arcnak, pillanatnak. Nagy tokájú, tehén jellegű, de kar-
csú, vizenyőskék szemű Irénke, hogy mennyire utáltalak. Legelső megalkuvá-
som szőke csírája, legszívesebben megrúgtam volna bokánál húsosodni kezdő 
lábad, de nem mertem, mint ahogy neift mertem kékre csípni combodat sem, 
meg-meglendült lábam útjára indult kezem, hogy az elgondolt ítéletet végre-
hajtsa, de valahogy minden mozgás mihelyst szárnyra kelt, csak sodródott, 
irányfelé lebegett, kicsi, alig érezhető érintéssel landolt, és megrettent, uj jbe-
gyeimet, arcomat, lábamat, valami akkor még megmagyarázhatatlan forróság 
öntötte-bénította és egész testemben vértódulásosan bizsergett a szégyen. J a j 
Boriskám, nagy kópé lesz ez a fiú, két párnázott kéz fogta, szinte megragadta 
fejem, gurgulázó hangok közepette szorította arcomat a selyemkombiné alatt 
feszülő nedvesen meleg hasdomborulat és a két enyhén szétrakott, inkább ki-
tárt combpárna vákuumürege közé. Egy pillanat tört része alatt kapitulált a 
düh, vággyá fokozódott a meglódított képzelt cselekvés, megtorlás, madárpihé-
sen, sárga-piros fiókatátogással nyílt ámulattá a gyermekszáj, megsemmisült, 
csodálkozott, hogy milyen erő varázsolta el, s úgy érezte, hogy felfalná, le kell 
nyelnie asszonyostul az egész világot. Férfi és nő, egy véglegessé vált pillanat. 
Csípős hajnal van, hosszú-rövid verslábakat lépdel a hegyoldalban a képzelet. 
Felkelni korán, feküdni késő, nem akaródzik felszakadni agyam körül a gomoly-
gó álomfoszlányokat satírozó hártyagömb kábaság. Tükröket említettem nem-
rég, tükrök ereszkednek egymás felé az időben, s mint egy Wagner-opera végén 
az utolsó hanggal az összecsapódó függöny, takarják el a történetet, csak maga-
dat láthatod, a szereplők eltakarva, valahogy ilyen érzéssel rendeződik irányít-
hatatlan törvényei szerint a gyermekkor, s a férfikor egy pontban-pillanatban 
való találkozása. Tükörlabirintus a képzelet ezernyi útvesztővel, melyben az 
összezsugorodott múlt mikor szembetalálja jelenlegi-magaddal önmagát, kipat-
tan az évek feszítette íjgörcséből és elsuhan melletted, mielőtt tetten érnéd. 
Körbelövöldöz, dobál, mind-mind voltmagad, és a tükörfolyosók hirtelen szét-
nyílnak, elsuhan az a képletes íjvessző, belefúródik a homályba és az össze-
zárult tükörlapon, arcodon tágabbra nyitja pórusait, íme egy újabb emberi 
üreg, melyet ki kell tölteni mosollyal, léttel vagy tőről metszett rózsaszomo-
rúsággal. Sólymosy bácsi kecskéjét Médinek hívta. Furcsa tegeződő-magázódó 
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viszony volt közöttük, mármint az öreg részéről, amiről a kecske nem tudott, 
és vallom, nem is érdekelte, csak mekegett, hol boldogan, hol kétségbeeset-
ten Sólyom-fater kedvétől függően. Hol becézgette, simította a még alig 
serkenő füvet az egykedvű állat legelésző szája elé, hol pedig valami belső 
dührohamtól indíttatva lekurvázta, megrugdosta és az állat megrökönyödve 
tűrte, riadtan pislogott kék szemeivel, aztán meg-megiramodott, kétségbe-
esett mekegéssel. Az öreg rohamai Médi szerencséjére hamar elmúltak, így 
az öreg sem kapott gutaütést és a kecske is megmaradt. Sok afférjuk közül 
számomra a legrejtélyesebbet, a legriasztóbbat idézném fel. Sólyom-fater 
gondos gazda lévén nagyon tisztán tartotta Médi óljait, mit is mondok, há-
zait, palotáit. Attól függött, hogy a rádióban milyen hegyibeszéd hangzott 
el — úgy, olyan indíttatással építette át a kecskeólat. Történt egyszer, mi-
kor Rákosi Apárik hatvanadik születésnapjához közeledett a dátum, biztos 
nagy volt az iskolában is a felhajtás, le kellett rajzolni, hogy Mit adott ne-
ked Rákosi Pajtás, de ez a történet és a kecske szempontjából teljesen közöm-
bös. Szóval, az öreg megint átépítette Médi otthonát. Télalap alakú teret kerí-
tett és gondosan letéglázta, kifugázta cementes habarccsal. A kecskeházból egy 
rajzolt, olajfestékkel jelzett bonyolult — mármint a kecske számára — út veze-
tett a rafináltan kiképzett karámrészbe. Itt egy négyzet vízszintes, egy másik 
néhány centiméter lejtéssel, rakott padozatú volt. Fehér, vastag olaj festékcsík 
mutatta a geometrikus mezsgyehatárokat. No, ide kell hogy kakáljon, mert ezt 
össze akarom gyűjteni, megszárítani — mondta Sólyom-fater. Ide meg csak hu-
gyozni járjon, tudod fiam, ezen a lejtős részen majd lefolyik mindjárt a pöce-
gödörbe, amit ez a dög kienged magából. Kivezettük az állatot. Az öreg magya-
rázott: ide kakálni, ide pisálni. Elmondta Médinek többször és közben vakar-
gatta füle tövét, amit a kecske elég nehezen tűrt és zavarában az öreg lába elé 
kakált, aztán fordultában, ekkor már mindketten nagyon feszültek lehettek, az 
öregnek a türelme, a kecskének a hólyagja nem bírta tovább. Szóval Médi me-
kegve hugyozott a mellette térdelő Sólyom-fater nadrágjára. Eszméletlen nagy 
ordítás: Médi az anyád szentségit!, és hatalmas ütések közepette kanyarította, 
cifrázta mondanivalóját az öreg. Hát nem magyaráztam eleget, a másik négy-
zetbe kell vizelni. Az egyikbe ez, a másikba az, szögezte le most csöndesebben, 
a hirtelen haragtól, tombolástól, ordítástól fáradtan, lemondóan. Sapkáját jobb 
keze mutatóujjával homlokába, szemébe tolta, a tarkótól szinte fejbúbig szét-
simítva a forróságot, mely elöntötte, így próbálta hűteni, csitítani a még testé-
ben-agyában bolyongó megmagyarázhatatlan bénító melegséget. Majd hirtelen 
átölelte a kecske nyakát, magához szorította és kunos metszésű szeméből néhány 
csepp könny gördült, egy lendülettel csorgott az orr mellett mindkét oldalon, 
a sorsmélyítette barázdákon, egészen tömött, lekajduló bajszáig. Az anyja szent-
ségit ennek a mocskos világnak! — mordult újra az öreg, te pedig Miska, menj 
most haza — szólott hozzám, csak úgy foghegyről. Nem értettem akkor én még 
semmit, az öreget, a kockarendet, a dühkitörést, elsomfordáltam. Visszatekintve 
láttam, hogy Sólyom-fater még álldogál az ól előtt egy darabig, erővel bevágja 
a még nyitott ólajtót, leveszi sapkáját, földhöz csapja, kopaszodó koponyáját 
mindkét kezével vakarja, de irgalmatlanul. Másnap délután hiába kerestem az 
öreget, nem volt otthon, Médi lenyúzott bőre ott száradt az ól oldalán egy ki-
mustrált deszkaajtóra gondosan felszegezve. Azóta próbálom megfejteni tör-
vényszerűségét a cselekedeteknek, a rend korlátai, még ha csak jelölik is őket, 
elképzelt festékcsíkokkal mázolva irányt, hitt-utat, kockateret, gondolkodás lé-
tezésketrecet, vajon meddig, szellemiségben-időben milyen mélyen lehet korlá-
tozni az egyént, aki nem kecske, sem másféle lábasjószág, de ember, embernek, 
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eszmének, hatalomnak az állatnál is jobban kiszolgáltatott. Példáim lehetnének 
úgymond történelmiek, nemzetben, népben, sorsban magasztosult, vagy azzá 
emelt, egymás hátára mászva, egymást összetiporva, az egekig tolt, de minden-
féleképpen ingatag tábori-oltár jellegű, hordozható, úgymond mobil prioritás, 
biztatás, hazugon fénylő tükörszerű bizonyosság, amely ott, ahol, vagy amikor 
éppen szükség van rá, a cselekedetek normáit igazolja tézisszerűen. A zsarnok 
arcának is lehet szüksége nyugalomra, lehet igénye mosolyra, óh nem a meg-
bocsátás mosolyára gondolok, nem az önelégülés mosolyára, mely néha szét-
áradhatna, mint szeretkezés után az egymást édenbe vezető férfi—nő egymásra-
mosolygása. Csak a lehetőség fogat villantó, szájszegletet felfelé rántó félmo-
solyra gondolok, hogy itt vagyok, tessék tudomásul venni fölényem, kérdőjel-
nélküli etikám, minden cselekedet csak engem igazolhat, lássátok feleim, csak 
engem látva, ragyogtatva bólintsatok, egész létetek csak a bólintás-gyakorlata 
legyen, míg a végképp elfáradt, lehorgasztott fej püspöklilára nem nyomja a 
már mozdulatlan ádámcsutkát. Valahogy ilyen hatalmi viszonyok alakulnak ki, 
pici, de a nagy egészet megvétózó, átlagélet, napigondok, egymásközti, anya— 
gyermek, barát, szerető, vélt igazság ballépései során. Egyszer előkerült apám. 
A Fater. Volt „susog, susog fehér akác". Az á-hang elhúzva, hosszan kitartva, 
részeg imbolygással, volt ajándék, Imi-csoki, anyámnak egy félighasznált part-
vis. Aztán: pattogóan, szinte indulóritmusban: futballista az én babám, mint egy 
megrokkant éltes tamburmajor, emelgette a piros partvisnyelet, ucca, ucca, vál-
tott át egy cigánydalba, kontrázott, mint a régi viccben, mikor féknélküli bicik-
lin gurulnak a zenészek a lejtőn lefelé, egyre gyorsabban, kontrázz Lajos, hisz 
nem tudunk megállni, ucca, ucca, egyensúlytvesztve rogyott térdre, leszakítva 
az előszobafalat, akasztóstól, ruhástól, ahogy megkapaszkodott egy pillanatra, 
mérsékelve a zuhanást, hagyja már abba a marháskodást, feküdjön le, szólt 
csendesen, határozottan anyám, aztán a Fater még hintett néhány csókot kezé-
vel, vigyorgott, elég bárgyún, kaptam egy papírtízest és bevonult a nagyszobába. 
Még elég sokáig matatott, motyorgott, csak úgy magának, meglátjátok, még nem 
ismertek engem, majd én, én vagyok a, majd megint gazdagok leszünk, Boris-
nak nem kell varrni, de ezek a, majd ha kiengednek megint Olaszországba — 
mondta, mondta a magáét. A műsort anyám már előre tudhatta, mert nem vá-
laszolt, ételt melegített, bevitte apámnak, aztán bejött hozzám is a kisszobába, 
betakart, félálomba simogatott, de még láttam a résnyire nyitva hagyott ajtón, 
hogy ott ül a varrógép előtt, rugdossa a pedált. Mire felébredtem, a Fater már 
nem volt itthon, az éjjel kapott tízesemet is kivette szekrényemből, pár napig 
megint nem láttuk. Melyikük volt szabadabb? Anyám? A Fater? Az együtt-töl-
tött múlt megidealizált egésze lehetett, talán. Anyám részéről a várakozás, a 
rabszolgasors a varrógép mellett, a tűrés-létforma, melyet már körbeollózott a 
betegség, húsznéhány év fizikai fájdalom mellett az a remény, hogy engem kell 
felnevelni, s talán más leszek, mint az a Balasics Miska, aki volt is, meg nem 
is, de ha nem, akkor nagyon nem. És a Fater? Ki öregedve, látszólag elnyűhe-
tetlen szervezettel még a nyugdíjkorhatár előtt egy pár évvel, 1956-ban ábránd-
jai, feltámasztott reményei után rohant, jó messze, Törökországba. Antrenör — 
olvasom a korabeli újságkivágatok, csoportfotók szélein. Aztán milyen apát 
kaptam én vissza a hatvanas évek közepén? öreget, fáradtat, akit kint meg-
támadott valamilyen megnevezhetetlen kór, és rázta a hideg, hiába fűtöttük 
fehérre a vaskályhát. — Mindketten önmaguk rabjai voltak, egy közös önzés be-
vallatlan béklyójában vergődtek mindketten, múltba veszejtve a folyamatos je-
lent, a magukhoz édesgetett pillanat tartotta s lökte őket tovább sorsuk lejtőjén 
fölfele, gyerekképzeletemben egészen az égig. Dühödten, szenvedélyesen, szerel-
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mesen szerettem anyámat és gyűlöltem, ó milyen nagyon, dühkitöréseimben el-
átkoztam, és átkozott, vert ő is engem. Az átkaroló, birtokló szeretetet már gyer-
mekember koromban sem tudtam elviselni, én nem, mama, és akkor sem leszek 
jó fiú, sírtam tele a kispárnám, én azért is, én, én, nem. Talán ez volt az a szó, 
amit legtöbbször használtam, mint kisgyermek tudatlanul, csak az ösztön, meg 
a felfortyanó indulat mondatta velem, aztán már tudatosan, de még szellemileg, 
erkölcsileg nem kristálytisztán látva a tagadás értelmét, tettem, gondoltam, 
sejtjeimmel táplálva az akaratot, talán ez a legnagyobb örökség, amit tőlük kap-
tam, a tagadás utáni nincset, a teremtő várakozást, a zuhanás-rebbenés hanyatt-
döntött időszobrait. Felelőtlen pici-fiúkor. Anyám megint egyedül. Fater Olasz-
országban. Nemrég kaptunk tőle képeslapot Messinából. Jól van, még tart a 
szerződése és szép kilátásai vannak a jövőre nézve, mindezek a hírek fellelkesí-
tették anyámat, szeme valami különös fényben csillogott, meglátod kisfiam, 
nemsokára elutazunk apád után, Olaszországba, csak adják meg ezek az enge-
délyt, az útlevelet, neked Misikém! Persze, hogy nem kaptuk meg a kiutazási 
engedélyt, miért is kaptuk volna meg 1950-ben. Innen, az évek távolából ez tel-
jesen érthető, világos. Űgy emlékszem, hogy vagy két év volt ez a várakozás-
időszak, mindennap a postást lesve, csillogtatva anyámban a reményt, tette el-
viselhetővé az egymásbatolódott perceket-napokat, valami furcsa évszakként 
gyűrűdzik fel az emlékezetben minden nap, kimerevült pillanat, részlet, részlet 
a részletben. Keresztanyámék Pesten laktak, a Dessewffy utcában. Már elfelej-
tettem, hogy hány szám, még azt is elfelejtettem, hogy hívták őket, de világosan 
emlékszem, hogy a lépcsőház félhomályos oldalfala úgy karmagasságig ronda 
borsózöldhöz hasonló színnel volt lefestve. Valószínűleg nem volt más színű 
festék, vagy már akkor, azokban az években, valamelyik mázolómester, a lé-
lektani hadviselés iparos-kontárja úgy döntött, hogy a cuppantott malterfelü-
letre kent olajfesték, meg a lépcsőház aggasztó szürkesége-kopottsága, a folyo-
són a nappalt is villanyégőkkel kísértő vallató bizonytalanság, mint a mágnes 
ellenkező pólusa taszít. Otthon-ridegből minél hamarabb ki az utcára, műhe-
lyekbe, gyárakba, a transzparensek, girlandos-újjé-faliújságok lelket, agyat 
uraló, ellentmondást, másfelé-kapálódzást nehezen tűrő valóságjelenébe. Sehol 
sem érzed jól magad, inkább a tarka személytelenség, a dicshimnuszok magasz-
tos maszlagét jól csócsáló, lenyelő, öklendezni sem képes, egyéniségét már rég 
elvesztő, jól irányítható, nem megfélemlített, de meggyőzött ember, az így ki-
megformált osztály, az öntudatra ébredt tömeg, egykenyéren, vagy hogy kellene 
mondani, egységben az erő, hát, gyorsan el, ki az utcára, ebből az udvarranéző, 
szoba-konyha odúból, ki és fel-fel, egészen a megfestett égig. — Így emlékezem 
most, 1988 tavaszán erre a házra, de hol vannak már azok az évek, s hol van 
már keresztanyám, keresztapám és hol van már az a várakozás, az a lendület-
remény — csupán a lépcsőház, az olajfesték, az olajzöld, felesborsószínűre ko-
pott cuppantott falfelület, emlékeztet kisfiú-korom időbefúlt, merevedett, bár-
mikor előhívható filmkockája. Számomra nagyon unalmasak voltak azok az 
esti órákig tartó, díszpárnákkal kitömött, beszélgetésfoszlányokkal férceit dél-
utánok. Az udvari, elsőemeleti lakásban, mintha nem is akarna, mankózva bi-
cegett be a fény, egyetlenegy óráig, vetült a virágkacsokat, pillangószárnyakat 
utánzó, megnevezhetetlen ábrákat koszoslilába maszatoló tapétára, hogy meg-
akadjon a kérődző tekintet a falon lógó, bőgő szarvasbikát ábrázoló festményen. 
Aztán mindenütt csipke, horgolt, vert, valódi? brüsszeli csipke, ahogy Tánti 
mondta, és porcelán, fajansz, festett-gipszfigurák, szobrok egymásba zsúfolt 
biedermeier-lihegésű, kényeskedő, affektáló időtlen délutánja. A kisfiú csak ült 
az ablak előtt, egy kopott, a használattól kifényesedett sámfával játszott, vona-
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tozott valahol, valahová el, kifelé innen a szobából, hol még a saját anyja is 
idegenné változott. Félfigyelemmel fülelt a felnőttek szavaira, de nem értette, 
nem is tudta követni a két asszony beszédét, a hol magyarul, hol németül és 
olaszul hömpölygő, egylélegzetre, a levegővétel irányította szóáradatot. Vigyázz, 
ne értse meg a gyerek! Mint visszatérő motívum, vagy inkább kötőszóként hasz-
nált tőmondat a magánmonológokban. A gyerek nem értette, tudta, a múltról, 
a jövőről folyik a társalgás, amelyben csak egy mellékfiguraként, mint a jelen, 
létezik ő is, de mindkét asszony csak önmagát mondja, panaszolja, egymástól 
immár teljesen függetlenül, csak mint kikívánkozó lehetőség, a tautológia re-
ményfreskóiban. Világosan emlékszem anyám ilyen beszélgetések utáni kiürült 
arcára, a mozdulatra, ahogy visszanézett a kapualj-sötétre, a keze szorítására, 
ahogy felemelt, szinte kapaszkodott belém és ettől erőt nyert, meggyorsítva lép-
teinket a Nagykörút felé az elhagyatott utcán. Éreztem a kiszolgáltatottságot, a 
tanácstalanságot, hisz nincs senki, akinek köze lehetne hozzánk, a Fater messze 
idegenben, idegennek tudva, érezve. Az otthontalanság pillanatai így rögződtek 
belém, képzeletemben körülkerítették a csepeli házat, belakták szobámat, 
anyámmal összebújva elalvás előtt és az álomban szorítottunk ki magunknak 
embriónyi szívmeleg helyet a világból. Sötét, csillagtalan éjjel, belülről kifelé 
gomolyog a félelem, egy apró gyerekember igyekszik a kocsiút közepén, két 
villanyoszlop között, a villanykörték fénysugarából kiérve nekiiramodik, teljes 
erőből fut a következő fényudvarba, szorítva magához a selyempapírba burkolt 
zizegő csomagot, bal karjával derékszögalakban a testével párhuzamosan fogja, 
mintha rá lenne akasztva a becsomagolt, félbehajtott ruha, jaj fiacskám, csak ne 
gyűrd nagyon össze, hisz tudod, hogy milyen sokat dolgoztam rajta. Futottam, 
siettem, levegőt alig kapva a félúton már túl, de az út rosszabbik része előtt. Itt 
véget értek az utcák, egy hatalmas elhagyott telken kellett átvágni, derékig érő 
gaz, érdes tapintású, húsos disznóparéj ért az arcomhoz, számhoz és összekeve-
redett a félelem ízeivel. A telek végében már himbálódzott, egyre erősebben lát-
szódott a keresztuca lámpája, melyet két oszlop között kifeszített drótra az út-
test közepe fölé függesztettek. Ezen az utcán haladva végig, az utolsó ház volt 
az, ahová kellett vinni a ruhát. Becsengettem, kijött egy néni, odaadtam neki a 
csomagot, aztán futás hazafelé. Vissza az időben, valami testtelen, kierőszakolt 
félelem, hogy menni kell és nehogy meglássanak, szinte úgy lopózni, hogy min-
den egyes időpillanat, történést hordozó időmetszet, kimerevül, tükörként mu-
tatja az akkori arcot, tájat, szinte atomjaira szétbomlott cselekvést. A ruhát, 
melyet anyám készített, el kellett juttatni a kuncsafthoz, hisz a pénzt, az ala-
mizsna-jellegű bért vagy inkább adományt már rég elköltöttük, és az én dolgom 
volt, hogy lebonyolítsam a szállítást, csak ne lássa meg senki, mert anyámnak 
nem volt iparengedélye, feketén, úgy ahogy titokban végezte a munkát, hogy 
legyen mit ennünk és ne büntessék meg. Valaha a század elején varrodája volt 
Csepelen vagy Erzsébeten, értette a mesterség minden csínját-bínját, de ennek 
gyakorlata az ötvenes évek elején nem volt felhőtlen. Mindig félt, és ez a féle-
lem, ami szinte anyagszerűsödött körötte, vált ketreccé és mankóvá egyszerre, 
ketrec, úgy, hogy mást nem tudsz csinálni, mást nem is lehet tenned és ez a 
muszáj a puszta létért, a megmaradásért alakult ki és ebben az elvonatkozta-
tott muszájban már meg lehet kapaszkodni, mindennapok izzadságszagú horda-
léka, amire rá lehet támaszkodni és hinni, hinni módfelett, innen akár repülni, 
varjúmód vonulni egy elképzelt reggel—délután szívdobbantató út ján oda-
vissza minden nap akár ezerszer. Ilyesmi tükörben látom oldalazni magam, 
ahogy körbejár a tekintet, s mintha nyomozókutya lenne, szagot kap, iramodik, 
önmaga után acsarkodva. Az öreg svábasszonyok, akikkel anyám körbeült sok 
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téli estét, valami fekete autóról magyaráztak, de soha nem értettem, nem tud-
tam, hogy lényegében miről volt szó, mert svábul beszéltek, én azóta is úgy ne-
vezem — cváncigoltak, és nem maradt más, csak karlejtésükből, hanghordozá-
sukból, abból, hogy miként gyorsították, egymást lepisszegve, halkították a be-
szédük, éreztem, hogy itt valami nagyon fontos dologról van szó, amely már 
túlnő a dróton függő 100 wattos villanykörte által megvilágított nagyméretű 
konyhán, barázdált öregasszony-arcokon, az arcok mögötti, a ráncok által el-
személytelenített, folyamatosságában egymástól mindig ú j erőre kapó közös ret-
tegéstől, külön-külön más arcra-sorsra lebontva, annyi titokzatos fekete autó. 
Mindenkire jutott részvét-pillantás, egy búcsúzást jelző kézmozdulat, próbálom 
rekonstruálni, felnőttként újragondolni azokat az estéket, azoknak az estéknek 
a lényegét, és ugyanolyan idegennek érzem magam, bár a félelem lényegét ér-
tem, de képzelni, érezni nem tudom, csak a ráncos arcok, krátermély befelé 
csobbanó tekintetek összsugarát tudom újrateremteni, átpásztáz időn, elvonult 
gyerekkori tájon, itt, kerít magának a hegyoldalban porondot, mutatványos sát-
rat, hol ezernyi fekete autó gördül, el és ki a képzelet-, a spirális idő morcona 
sztrádáján jövőbe-múltba. A megfoghatatlan félelem, testtelen emlék-szorongás, 
múltjából vajon mennyi igazságot tud felhalmozni negyvennéhány év alatt? 
Mennyi valóságtartalmat tud megmozdítani, igazítani, szerkeszteni, az arany-
metszés szabályai szerint a mai rigófüttyös vasárnap délután nyugalomzöldjébe? 
Óvakodni kell a kérdésektől, mert aki sokat kérdez, óhatatlanul is kiadja ma-
gát — mondotta egyszer Pista bácsi, a kiugrott papból lett asztalos, kinek fa-
forgácsillatú, enyvszagú kis műhelyében szerettem üldögélni, hallgatni, a fű-
részporral megtömött kályha furcsahangú duruzsolása, pukkanásai mellett az 
öreg számomra érthetetlen mondásait, monológjait. Mindig elkezdett valami 
meseszerű történetet, majd néhány mondat után legyintve abbahagyta, á, úgy 
sem érted. És ettől lett a megfoghatatlanságában is érdekfeszítő valami általános 
történet eleje vagy vége. Pista bácsi legkedvesebb szavai, a vigyázni kell, az 
óvakodjál, az így rendeltetett punktum, őrizték meg vagy inkább gyújtották 
meg már kiskoromban a tüzet, a kétkedés parázsmagányát, az ellentmondást 
nem tűrő dolgokkal való szembenállást, valami önmagát tisztító, égető folytonos 
lázadást. Pedig szelíd ember volt az öreg, nem is beszélt sokat, csupán ennyi az 
emlékem róla, de néhány mondata mint sirregő magnetofonfelvétel, visszajátsz-
ható, felhasználható általános emberi szabály. Furcsa, hogy semmi bizonyosat 
nem tudok felidézni róla, hogy kiugrott pap, az anyám mondta, beszélték falu-
szerte, de a miértet homály fedte, még a háború előtt költözött Csepelre, vala-
honnan a Dunántúlról. Ablakokat csinált, ajtókeretet, de megjavította a le-
szakadt szekrény aj tót, jött azonnal. Műhelyébe nem nagyon engedett be több 
gyereket, azt mondta, hogy ahol sokan vannak, ott elbitangol a szó, és meglásd 
fiam, egy-kettőre megfogyatkozunk és fájó hiány áruláspírja önti el arcunkat. 
Hát, ilyesmiket mondott Pista bácsi, az asztalos, a kiugrott pap. Lehet, hogy nem 
is volt pap az öreg, csak úgy ráragadt a jelző, mint bogáncs a kódorgó kutyára. 
Túlon-túl evilági, hittől elrugaszkodott ember volt, inkább hasonlított egy 
örökké morgó manóra, megtöppedt ráncos kérdőjelre, önmaga létével, a köz-
napi tevés, látszólagosan lényegtelen dolgok már-már himnikus magaslatokra 
emelésével bizonyította, alakította ki bennem a teremtő létezés mintáját gyalu-
forgácsillatú délutánokon, hirtelen sötétbe mártózó koraesteken. Apró mozaik-
kockákból . építkező múlt—jelen, a felöltöztetett vágyak dideregnek kockaköve-
ken, konyhában, a szabóműhelyben, ó hogy rohannék most ki a határba, azon 
is túl, a tilalmas vízhez, a Dunára, most istenuccse elszaladnék, el én! Anyám 
zizeg körbe kivágott papírmintákkal, egymás után aggatja rám, színesfejű gom-

35 



bostűkkel erősíti egymáshoz a papírt, ne mozogj már annyit, nem tudsz egy 
percig nyugodtan maradni, csak ezt még, Misikém, csak még egy kicsit! így 
jó lesz, innen be kell venni egy kicsit, mondja, de nem nekem, inkább csak 
maga elé a szavakat, fejét kicsit oldalrahajtva, valami életre kelt tárgyként 
szemlélve a papírbaöltöztetett gyereket, aki izeg-mozog, felváltva az egyik lá-
báról a másikra helyezve a test súlypontját. Ö, mióta próbálom magamraölteni, 
bábuként hidegen rángatva szerepet, arcot, önhibájába fúlt időt! A próbababa 
útra kél és egyre gyorsabban, egyre nagyobb teret kerít le a gomolygó képzelet 
és az álom meghatározhatatlan tartományából. Építkezik a lélek, múltba sivá-
rul, úgy homályosodik az a két tükör, melyek között, mint egyfelvonásos drá-
mák, peregnek le a történetek, itt már csak maga a mozgás fontos, amikor az 
egyforma színtéren változást mímelve helyet kér egy-egy újabb arc, egy látszó-
lag más elbeszélés, újat nem mondva fontoskodik tovább. Most már mozdulat-
lanul áll a kisfiú, beletörődött szerepébe, még nem tudja megmagyarázni, csak 
érzi, hogy mozdulatlanságában is zöld, füvekkel sarjadó birodalmakat hódít meg 
magának, fecskecikkanással férceli össze a hajnalt és az alkonyt gyermeket, 
meglett férfit egyazon percben-pillanatban. Mintha szárnyakat tűztek volna rám 
— reménykedik az elképzelt gyermek és megpróbál felemelkedni széllel, lég-
áramlattal sodródni, egy koncentrikus ponttól, több évtized távolában, föl és 
vissza újfent, ragadozó madárként figyelni lepergett saját életem, megszemé-
lyesíteni hitet, alkotás-pillanatot, felfedve a gyökerek hajszálgubancában a ki-
szipolyozott földet termő-ágáló megtörtént életet. Furcsa éjszaka, így magamra-
maradtam az írógép előtt, fényévnyi távolságban a papír, az írás, mostani ma-
gam. Jönnek, vonulnak, egymást lökdösve a tények, félre az útból, mi itt va-
gyunk megint, és életed gyeptégláit egymás mellé rakják a frissen lakkozott par-
kettán. Porbafingó vagy még Miskám! — jelentette ki Sólyom-Fater, arrébb lö-
kött és szentségeit rettenetesen. A történet fonala csévélődik. Volt az öregnek 
egy magaeszkábálta négykerekű kiskocsija, amely elé befogta azt a nevezetes 
kecskét. Szénaszállításra tervezte, csinálta, Csepel másik végéből is gyűjtöttük 
a lekaszált, megszárított füvet. Egyszer úgy adódott, hogy igencsak megraktuk a 
kis-szekeret, jó tömött, szinte pázsitszerű füvet kaszálva, hirtelen sorscsapás 
szerint jött az ötlet: — no kölyök, innen pedig fűtéglákat vágunk, betelepítjük 
ezzel a zölddel azt az agyagos árokpartot otthon, legalább a kapu előtt. No, sza-
ladj haza ásóért, lapátért, addig én végzek ezzel a kis réttel — mondta Sólyom-
Fater, választ sem várva, suhintott a kaszával, fordított hátat nekem. Aztán ki-
vágtuk a gyeptéglákat, fölpakoltuk a kiskocsira és elindultunk hazafelé. Az öreg 
elől húzta a kecskével együtt, én pedig toltam, így nyekeregtünk egy jó darabig, 
míg egy nagy reccsenéssel kifordult a kiskocsi egyik hátsó kereke. Próbáltam 
megtartani az oldalrabillenő terhet, de nem bírtam, félreugrottam és felborult, 
inkább mint egy végét járó hősszerelmes az operafinálé előtt, bukott oldalra a 
kiskocsi. Ekkor lépett akcióba az öreg. Hangosan jelzőket kerített a szituáció-
hoz, szidta a kecskét, engem, az egész világot. A kitört kereket zászlóként, a vas-
villa fanyelébe akasztottuk, mint bajvívók, akik fejet vettek párviadalon az el-
lenségtől, gondolom mostani eszemmel —, enyhén emelve szinte a kilibbent 
egyensúlyt, a balanszot tartva indult meg a furcsa menet. Elöl én, mellettem a 
kecske és oldalvást Sólyom-Fater tartotta, tolta a terhet. Álomszelíden teltek a 
percek, fogytak lábunk alatt a méterek, alkonyatra hazaértünk. Még most is 
fülemben hallik a kerekek nyöszörgése, az öreg zihálása, a nyersízű szénaillat, a 
kecskének édesen terjengő lehellete, a hazatérés folyamatos pillanata, groteszk 
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révbeért győzelem. Így gördül, biceg tovább az élettel kitöltött lét, valami 
aranykori, édent idéző motívum: egy öregember, nógatásra váró gyermek, aki 
még most is tágra nyitott szemmel mered vissza a domboldalon felfelé kaptató 
mozgó képre. 

(Ez az írás egy önéletrajzi regény fejezete, mely az MTA—Soros Alapítvány 
támogatásával készül.) 

TÖNKÖL JÓZSEF 

Itt szállnak Brueghel szalonkái 

Jajgatnak, elföldelt arcunkat lesik, 
az éjszaka harmadik negyedében 
itt szállnak Brueghel szalonkái: 
nagy, sárga sneff ék, bagolyfejűek. 
Jönnek, krojtölnak, elmennék. 
Női a fű, s benne a csattogás megnő, 
mint az isten fölénkhajló madarainak 

bögye, 
mint gyermekkorunk szétrobbant árkai 
a mélybe zuhanó szántóföldeken. 
Fekszünk kuporogva, figyelve, némán. 
A hegyet járt asszonyok, a finom 

bőrűek 
tegnap még a folyóparton állták, 
egyszál ruhában vert a szívük, 
hasadt a szénselyemben, mint egy kő, 
szétporlott félmúltban-félhomályban, 
és Lucia csákugyan fényességes volt, 
Magdolna mézes virág, Anna késsel 

szúrt seb, 
áfonyás erdők kútjánál a szép Rákhel 

örökkévaló. 
Itt húznák el a szalonkák, szállnak 
az éjszaka harmadik negyedében 

a falu fölött, 
rózsának birodálmas kertet mutatnák, 
kövek köziben vágatott ablakokat is. 
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