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Medve tényleg megerősödött, de nem tud róla. Az önfejű fontossági szempontjai 
között nincs ilyen. Pedig mégis fontos lesz majd itt négy évig -  kell hozzá, hogy hagyják 
őt magára, verset írni békén. És az atlétika mindig fontos volt neki. Megerősödött a 
testünk-lelkünk? Hülyeség: ha sokévi gályarabság után visszaengednek a világba: sen
ki se csodálkozzon, hogy ott röhögve megnyersz minden evezősversenyt, mondta. 
(Vagy verspályázatot, höhöhö, tette hozzá.) A Serpolette? Ősrégen, még harmadéves 
korunkban, kölcsönkapta, a kórházban kiolvasta, kérdeztük, milyen? Hülyeség -  
mondta. Aztán száz év múlva, talán a múlt húsvétkor, eszébe jutott belőle valami hü
lyeség, és vadul keresni kezdte a könyvet. Soha meg nem került.

(Ottlik Géza élete utolsó hetéig dolgozott az ISKOLA a  HATÁRON folytatásán, mely az első részlet publiká
lásakor az újvidéki Hídban már B uda  címen szerepelt. A B u da  az emberélet egészét öleli fel, az első lé
pésektől az öregkori betegségig, a halálig -  s azon túl: nem képes értelemben. A M edve  nagyításá-í , mely 
visszanéz az alreáliskola idejébe, Ottlik a Jelenkor 1984-es Újhold-számában, illetve az 1992. novemberi 
Jelenkorom megjelent rész után írta -  a regényben ezek után következik; a végleges kéziratban a har
mincötödiktől a hatvannegyedül oldalig. -  Lengyel Péter.)

Jakus Ildikó

EGY ÁTÍRÁS TANULSÁGAI -  
A „HAJNALI HÁZTETŐK” VÁLTOZATAIRÓL

Az irodalmi köztudat Otdik-képében már-már szimbolikussá vált az a jól ismert tör
ténet, hogy a kötet nélküli (és már nem egészen fiatal) író szinte a nyomdából vette 
vissza az ISKOLA A HATÁRON kéziratát, mivel az elismerő vélemények ellenére a re
gényt mégsem tartotta jónak. Ottlik sehol sem tesz említést arról, hogy ez a belső elé- 
gededenség mire vonatkozott, és milyen szempontok vezették a mű átírásában. Ottlik 
írásainak színvonalát ismerve nem meglepő, hogy a könyv visszavétele a művészi igé
nyesség és az alkotói műgond jelképe lett -  a különös inkább az, hogy az átdolgozás 
koncepcionális indokoltságának lehetősége fel sem merült.

A Hajnali háztetők esetében viszont nemcsak az átírás motívumairól, hanem 
megtörténtéről is hallgat Ottlik. A PRÓzÁ-ban úgy ír a kisregény 1943-as és ’57-es vál
tozatáról, mintha ugyanaz a mű lenne: „A Magyar Csillag című folyóirat közhite először, 
1944-ben, folytatásokban. Az utolsó rész már nem jelent meg, mert a náci csapatok megszállták 
az országot. 1945-46-ban tehát az irodalmi világ még tudott róla, számos könyvkiadó működött, 
mégsem kérte el tőlem egyik sem. Megbántódtam. Holott nekik volt igazuk. Amikor 1957-ben a 
Magvető végül mégis elkérte és kiadta, kiderült, hogy nem igazán népszerű olvasmány.” (232. 
o.) Ottlik szavaiból az tűnik ki, hogy a kisregény későbbi változata (a kerethozzátol- 
dástól eltekintve) szinte másodközlésnek tekinthető. Ottlik kitűnő ismerője, Tandori 
is csak ennyit ír az ’57-es változat eltéréséről: „megtoldva, kiigazítva formájában...”.

Ellentétben az ISKOLA A HATÁRON-nal, itt módunk van összehasonlítani a két vál
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tozatot (a mű befejező részét tartalmazó Magyar Csillag-szám ugyan nem került utcára, 
de könyvtári példánya hozzáférhető). így arra is lehetőségünk van, hogy képet alkos
sunk az átírás mélységéről, tartalmi-formai jellegéről. Ennek alapján az alábbi esszé 
egyrészt érvelni szeretne amellett, hogy a kisregény későbbi átírása nem pusztán kor
rekciót, illetve bővítést jelent, hanem a mű koncepcióját érintő változást fejez ki. Más
részt arra próbál választ keresni, hogy ez a koncepcióváltás milyen irányú elmozdu
lásról tanúskodik Ottlik prózafelfogásában.

Az átdolgozás mélységét nem a cselekmény szerkezetében lehet tetten érni, ugyanis 
a mindkét változatban meglévő 1936-os történet építkezésében nincs lényeges eltérés. 
Ezzel szemben a három főaiak (Halász Péter, Alisz, Lili) karakterében, egymáshoz való 
viszonyában, valamint a narráció módjában olyan jelentős változást figyelhetünk meg, 
hogy voltaképp két különböző kisregényt olvasunk.

Erre a radikális átformálásra az egyik legjellemzőbb példa a címadó jelenet -  ami
kor Halász Péter hat emelet magasságban átmászik a szomszéd szoba erkélyére. Az 
’57-es változatban a jelenet előzménye, hogy Petár elrontott házasságáról beszél Bé- 
bének, miközben felesége a házigazdával kokettál. Petár kísérletére -  véget vetni en
nek a megalázó helyzetnek -  az a válasz, hogy Alisz kizárja őt a sarokszobából. Az első 
változatban viszont Petár csak „unalomból”, üres virtusból teszi kockára az életét -  
méghozzá Alisz figyelmeztető szava ellenére:

„Az ablak alatt arasznyi széles párkányfutott az erkélyig. Vita kezdődött, hogy át lehet-e mászni 
rajta. Péter azt állította, hogy könnyűszerrel. O már nyaktörőbb utakat is megjárt. [...]

-  Fogadjunk—szólt Péter. Egy pengőbe, tíz pengőbe, százba ? Száz pengőért megkockáztatná, 
gondolta örömmel. De eszébe jutott, hogy mit is kezdene a pénzzel. [...]

Arra rezzentem fel, hogy Alisz egyenesen áll Péter előtt, és halkan beszél hozzá. [...]
-  Péter -  mondta Alisz nagy nyomatékkal. -  Én nem szoktam tréfálni. Ha ezt megteszi, nem 

akarom többé látni.
-  De drágám -  vigyorgott Péter —, teljesen veszélytelen. ” (466-467. o.)
Nemcsak a jelenet tartalma más, mások a következményei is. A ’43-as változatban 

Péter egyszerűen túllép az Alisz reprezentálta világon, Alisz viszont -jóllehet otthagyta 
Pétert a „mutatvány” miatt -  megkeresi Dédét, és aggódva kérdezősködik felőle. Ez 
a jelenet azonban teljes egészében kimarad a későbbi változatból, ily módon a két sze
replő közötti értékhangsúly az ellenkezőjébe fordul át. E mozzanatokban nem egy
szerűen a „végkifejlet” kisebb-nagyobb eltéréseiről van szó -  az egész történet alapvo
nása más.

A Hajnali háztetők első változata lényegében egy csábítástörténet, melyben a fő
alakok karaktere (a narrátor Dédét is beleértve) némi romantikusságtól sem mentes. 
Alisz és Petár, a két „nagy formátumú” hős különválik a „közönségesek” világától: Li
litől (aki e változatban valóban csak egy öregedő, hisztérikus kokott) és a „jól nevelt”- 
kispolgári Dédétől. A későbbi változattól eltérően itt a nyitó jelenetben Péter a kezde
ményező, ő kéri fel táncolni Aliszt (miközben „irgalmatlan ásítást nyelt el”); és barátja 
előtt nem csupán henceg azzal, hogy lopott a Nádler-féle papírkereskedésben, hanem 
valóban meg is tette. Nem „szemfényvesztő”, hanem gátlástalan -  közönyből, megvetés
ből, unalomból. E gátlástalanság áldozata Alisz a ’43-as változatban; „ártatlan” úrilány 
(némi jó tanulói korlátoltsággal és arisztokratikus gőggel), aki Petár személyében dé
moni, felszabadító-pusztító erővel találkozik. Fontos sajátossága e változatnak, hogy 
megalázása és veresége ellenére Aliszt morális értelemben rendkívül fölértékeli a kis
regény befejezése.
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Az ’57-es változat alaprétege ezzel szemben nem csábítástörténet, hanem inkább 
csalódástörténet, amelybe (ellentétben a ’43-as művel) a narrátor személye is beletar
tozik. E módosulás legszembetűnőbb jele a narrátor alakjának megváltozása: az „új” 
elbeszélő a festő Bébé, aki (akárcsak az Iskola a HATÁRON-ban) erősen hangsúlyozza 
írói dilettantizmusát, szemben az első változat Dédéjével, akit egy korábbi novella (A 
KILENC KÍNAI) írófőhőseként ismerhetünk. Bébé nem csupán tanúja a történteknek, 
akinek személye legfeljebb egy-két megbotránkozó vagy csodálattal teli megjegyzés 
erejéig vesz részt a cselekményben, hanem olyan szereplő, aki mélyen érintett mind 
Alisz, mind Péter sorsában.

Dédé Halász Péter barátja volt, de ezt a barátságot mindvégig az egyenlőtlenség 
jellemezte; erre vall, hogy Péter elegáns „határáthágásait” kezdettől fogva kissé ide
genkedő, elítéléstől sem mentes csodálattal szemléli. Elszakadásuk egyikük számára 
sem jelentett különösebb megrázkódtatást. Dédé önként vállalt alárendelt szerepe és 
krónikási pozíciója egy tárgyilagos, semleges látásmód hitelesítését szolgálja; „jólne- 
veltsége”, hétköznapisága még inkább kiemeli Petár démonikusságát. Az ’57-es válto
zatban Halász Péter fölényét nem ez, hanem szuverenitása adja; gyerekkori barátsá
guk idején Bébének ez a szuverenitás adott biztonságérzetet függedenségéhez. Kap
csolatukat így Bébé érzelmi kiszolgáltatottsága tette egyenlőüenné. Későbbi „megcsa- 
latásai” miatt Bébé elszakadásuk ellenére sem tud Petárral szemben elfoguladan lenni. 
Ez az elfogultság ambivalens és változó előjelű: jelen van benne a vonzódás, a sajnálat 
és a ressentiment. Ottlik egyik nyilatkozatában -  más szempontból -  maga is utal a 
narrátor érintettségére, mondván: Halász Péter „a barátjától rendre elszedi szerelmét, hi
vatását, művészi rangját”.

Ahogyan a gyermekkori nagy barátságot és „áruitatást” Petár, úgy az első nagy sze
relmet és csalódást Alisz jelenti Bébének. (Ez az Aliszhoz kapcsolódó önálló törté
netszál teljesen hiányzik a kisregény első változatából.) Az évekkel korábbi szakítás el
lenére Bébé korántsem közömbös a lány iránt, hiszen az 1936-os történet úgy kezdő
dik, hogy az estélyen még két órát sem bírt ki a közelében. Erről árulkodik egy későbbi 
zavart félrefordulása is, amikor véletlenül meglátja Aliszt és Pétert, amint „szobájuk 
közepén álltak, és csókolták egymást”. A két változat eltérésére nézve sokatmondó, hogy 
miként kommentálja a ’43-as mű narrátora ezt az utóbbi jelenetet:

„Láttam már féktelenebb csókot is, illetlenebb jelenetet is. De Adriani Alisz odaadóan hátra- 
csukló szép nyaka számomra olyan buján érzéki és olyan visszataszítóan szemérmetlen látvány 
volt, hogy szinte megrendültem. [...] Zavar fogott el és alázat.

A gyilkosságnak bizonyára az áldozata is érzi mámorát, gondoltam. Azt is el tudtam képzelni, 
hogy Adriani Alisz vágyakat ébreszthet egy férfiban, csakhogy olyan elvetemülten érzéki vágyakat, 
melyekkel én sosem mertem volna szembenézni. Magamba szálltam, s tudomásul vettem jámbor 
iskolás fiú  voltomat..." (390-391. o.)

Ez a pillanat más szempontból is lényeges. Az ’57-es változatban Bébé -  a kínos 
jelenet láttán -  kinéz a balkonajtón, akárcsak a történet kezdetén az estélyen: „Eljöttem, 
hogy lássam ezt a lányt, de néhány perccel ezelőtt szóltam egy inasnak, hívasson taxit, mert el
szántam magam a távozásra, hogy ne lássam ezt a lányt.” Bébé két „elfordulása” motiviku- 
san értelmezi egymást. Nem így az első változatban: itt Dédé az estélyen szintén a taxit 
lesi a „ragacsos, sárga ködben”, ám távozási szándéka semmiféle indoklást nem kap -  
csupán kívülállását, érdektelenségét nyomatékosítja. Bébé tehát nem „tud” úgy írni, 
ahogyan azt a profi író, Szebek Miklós a lelkére kötötte: „Ne áradozz, ne ömlengj, semmi 
ámokfutó meg klopp-klopp, szívdobogás! Próbáld tárgyilagosan leírni azt, amit fontosnak tar
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tasz, mintha nem a magad szemével néznéd, hanem egy épeszű idegen szemével. ” Ottlik iróniája 
ez a figyelmeztetés -  hiszen éppen ennek az elbeszélésmódnak felelt meg az első vál
tozat, amelynek narrátora (az egyébként Miklós keresztnevű) Dédé világosan rögzített 
nézőpontból és egy krónikás távolságtartásával beszéli el a történteket.

Bébé hangsúlyozott érintettségére példa az a jelenet is, amikor tanúja lesz Lili két
ségbeesésének Petár házassága miatt. Dédé így kommentál: „Kiábrándultam Liliből. 
Nyoma sem volt már rokonszenves önfegyelmének.” (462. o.) Az ’57-es változatban viszont 
két „megcsalt” ember néz szembe ekkor egymással: „Nyugodjon bele, hogy semmit sem 
tehetünk”-  mondja Bébé. Ottlik nemcsak a jelenet kibővítésével változtat ezen a részen 
(amelyben Lili -  csalódása ellenére -  eléget egy Petárra nézve terhelő dokumentu
mot). Az átírás gyökeresen megváltoztatja a narrátor „kiábrándulásának” motívumait. 
Az már nem a lány fegyelmezetlenségének, méltatlanságának szól, hanem önvédő 
gesztus; hiszen ha nyíltan és maradéktalanul vállalná vele a sorsközösséget, az saját 
keserűségének, tehetetlenségének bevallását jelentené.

A koncepciómódosulás tehát a főalakok eltérő „beállításában” mutatkozik meg el
sősorban. Az első változatban Halász Péter egy „spleenes”, démonikus figura, aki kívül 
áll a világon, és túllép a számára érdektelen embereken. Az ’57-es műben „szemfény
vesztő" ugyan, de maga is kiszolgáltatott, még akkor is, amikor látszólagos alkalmaz
kodása ellenére újra és újra kijátssza a környező világ törvényeit. Alisz figurájánál ha
sonló változás figyelhető meg. Az ’57-es változat Alisza nem „nemes” áldozat (akire a 
Senta-hasonlat valóban találó), hanem olyan nő, akinek érzékisége és céltudatossága 
nem teszi teljesen alaptalanná a rosszmájú pletykát, hogy „dzsentri férjet vásárol magá
nak”. Aváltozás iránya mindkét szereplőnél ugyanaz: a romantikus, „idealizált” alakok 
az ’57-es változatban összetettebb, bonyolultabb jellemekként mutatkoznak meg. Az 
idealizálás rovására nagyobb teret kap esendőségük -  mindkettőjüket „gyengébb 
anyagból” faragta a természet. Lili szintén megszabadul a „nagy formátumú” hősök 
ellenképének szerepétől: már nem Halász Péter démonikusságának „sötét” oldalához 
kapcsolódik, nem csupán illusztrációja annak, hanem -  többek közt áldozathozatala 
révén -  vele egyenrangú. A negyedik főszereplő — a narrátor -  helyzetének megvál
tozása szintén ebbe az irányba mutat: nem tudja egy „épeszű idegen szemével” láttatni a 
történteket, hiszen éppen a csalódás kapcsolja a többi szereplőhöz -  Aliszon és Petáron 
kívül Lilihez is, sorsuk párhuzama révén. Az érintettség és (ezzel összefüggésben) a 
többiek sorsában való „érdekeltsége” változtatja meg a narráció módját, és pontosan 
ezt a változtatást teszi a narráció formaelvévé az ’57-es kerettörténet.

A mű átírásában tetten érhető koncepcióváltást tökéletesen kifejezi a két változat 
festményleírásának eltérése.

’43-as változat:
„Pétert ülve festettem, fejét hegedűjére hajtva, a középre, majdnem békatávlatból, alulról. A 

jobb alsó sarokban, a képből kiesve egy háttal ülő alak bal válla látszott -  akár a jó B. is lehetett. 
És ráfestettem a vászonra Karácsonyi Lilit is, habár eredetileg nem szándékoztam. Belement, sőt 
most k e ltü n k  csak egyensúlyba. A guggoló, állóval az öklére támaszkodó nő értelmezést adott 
a szokatlan nézőszögemnek,jólesően. A festő is, mintegy, hallgatja a hegedűszót.” (469. o.)

’57-es változat:
„ Ülő férfit ábrázol [a kép], aki hegedül a mellette ülő ruhátlan, szőke lánynak, bal lábánál 

pedig egy felöltözött nő ül a földön, és hallgatja a hegedűszót” (5. o.); „megfestettem Pétert olaj
ban, egy nagy vásznon, hegedűt adtam a kezébe, s melléje a feleségét aktban, aztán odaültettem 
Karácsonyi Lilit is, mert valami még hiányzott nekem a képből diagonálisan". (131. o.)
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A narrátor látószöge olyan „idealizálást” eredményezett, amely a „békatávlat” ön- 
ítéletét is magában foglalja. Nem csupán Alisz hiánya szembetűnő az első változat fest
ményleírásában: a klasszikus, középpontos szerkezetű -  a szereplők hierarchiáját pon
tosan érzékeltető -  kép helyett az ’57-es változatban kényes egyensúlyú kompozíciót 
látunk. E változat festményén Lili és Alisz diagonálisan helyezkednek el, egy olyan 
háromszög átfogóján, amelynek csúcsán (akárcsak az első változatban) Halász Péter 
látható; de azáltal, hogy Alisz egy vonalba kerül vele, a hegedülő férfi alakja nemcsak 
vonatkoztatási pontja a kompozíciónak, hanem -  a figurák elhelyezkedésének ritmusa 
révén — egy feszült, dinamikus egyensúly része is. így az egyensúly szempontjából 
egyenrangú minden alak. Alisz és Lili között ugyan nincs közvetlen kapcsolat, kom- 
pozicionálisan mégis egymás meghatározói -  egymás felé fordulásuk kifejezi azt a vál
tozást, amely a történetben betöltött szerepükben, helyzetükben végbement az első 
változathoz képest. Mivel Ottlik a figurákat a kompozíció feszültségi vonalában helyezi 
el, így minden egyes alak egyben a képszerkezet feszültségi csomópontja is.

A HAJNALI Háztetők átírása, a koncepció módosulása, úgy vélem, összhangban 
áll Ottlik prózáról vallott nézeteivel. Ottlik a regényről írott előadásában kísérel meg 
választ adni arra, hogy a regény a maga merev, korlátozott eszközeivel miképpen tud
ja  a létezés teljességét megidézni. Miként lehetséges, hogy a valóság nyitott, minden 
pillanatában a lehetőségek sorozatát elénk táró, állandó változásban levő, látszólagos 
kaotikusságában valamilyen rendet teremtünk, ám annak „épségét” mégis érintetle
nül tudjuk hagyni.

Ismeretes, hogy Ottlik ebben az előadásban három alapperspektívát különít el: a 
szolipszista és a konvencionális valóságmodellt, illetve a túl közelit a végtelen felé tágító 
„Valami van” távolnézetét. Velük szemben a negyedik modell (Rn) már jelölésével, a 
modellek lényegi sajátosságára utaló indexszel is elkülönül, és a „Valami keletkezik” 
alapvonását kiemelve -  a regény egyediségét, személyes hitelességét adja. Mészöly 
Miklós kifejezését kölcsönözve, ezt talán „a létesülés aspektusának” nevezhetnénk, mely 
a világot keletkezésében ragadja meg; Ottlik szerint csak ez tudja magába foglalni 
egyedi, megismételhetetlen valónkat, azt, ahogyan egy pillanat teljességét át tudjuk 
élni vágyainkkal, emlékeinkkel együtt. A regény ezeknek a modelleknek az inhomo
gén terében születik ugyan, de az ábrázolásnak, az író nézőszögének végső soron az 
Rn felel meg. Az alapmodellekkel ellentétben, amelyek egy meghatározott, rögzített 
pontból szemlélik a világot, ez nyitva tartja a változás lehetőségét, s így a keletkezés, 
a mozgás pártján áll. Ottlik prózafelfogásában tehát olyan ábrázolásmód körvonala
zódik, amely a történet folyamatába belefoglalja a rosszul tudott vagy elfeledett tudat- 
tartalmak feltárulását is -  azaz nemcsak a jövő felé nyitott, hanem a múlt felé is.

Az ottliki elbeszéléstechnikában ez teszi világossá a narráció módjának fontosságát 
és az átírásban tetten érhető változás jelentőségét. Ez a módosulás a történet nézőjéből, 
tanújából a történet szereplőjévé avatta az elbeszélőt, aki nem leplezett elfogultsággal, 
sajátos önképpel és világfelfogással rendelkezik, s aki úgy beszéli el a történteket, hogy 
abban láthatóvá lesz saját „tévedéseinek”, rosszul értéseinek története is. Ez nemcsak 
a HAJNALI HÁZTETŐK-re érvényes. Az ISKOLA A HATÁRON-ban a Medve-kézirattal való 
„foglalatoskodás”egyben Bébé kezdeti nézőszögének, a világ keserű ismeretén nyugvó 
„nagyvakációs” létfelfogásának lassú felülvizsgálatát is jelenti. A Minden MEGVAN nar- 
rációjában egy látszólag mindentudó elbeszélő tárja elénk a történteket -  holott csu
pán „tudósító”; valójában csak annyit tesz, hogy hűen követi Jacobi tétova, bizonytalan 
próbálkozásait: a mindentudás látszatát keltve voltaképpen együtt nyomoz vele. így
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a történetben való előrehaladás egyúttal a narrátor kezdeti tudatpozíciójának a pró
bára tételét is jelenti. A PRÓZÁ-nak pedig egyenesen alapszerkezetét alkotja a megúju
ló perspektívarevideálás; ennek révén az életünket meghatározó „folytonosság” és 
„szakadás” a retrospektív „gondoltam”-„tévedtem” láncolatban jelenik meg.

A Hajnali HÁZTETŐK ’57-es változata az olvasót is bevonja ebbe a „játékba”: úgy 
tudjuk, hogy egy halott barátról szóló visszaemlékezést olvasunk -  miként Bébé is úgy 
tudta, mikor Petárt ábrázoló képét „meghatottam,” átfestette, hogy barátja halott. A mű 
átírása egy olyan prózafelfogás felé mutat, amelyben a történet az időbeli előrehaladás 
során értelmeződik, és a narrátor kezdeti pozíciójának revideálása is az elbeszélés fo
lyamatában történik meg. Ahogyan Kosztolányiról szólva írja Ottlik -  az írás értelme 
„menet közben” derül ki, s így a megértés lehetősége magában az elmondásban van: 
„solvitur ambulando” Ottlik a narrátorra utalt olvasóval ugyanazt az utat járja be, mint 
amit a történet szereplőjévé tett elbeszélő bejárt, bejár.

A Hajnali háztetők esetében tehát nem arról van szó, hogy Otüik egy kissé „ja
vított” a művön, s a keret hozzátoldásával jelezte azt a tizennégy évet, ami az első vál
tozat megírása óta eltelt. Az átírás annak a kérdésnek az előtérbe kerülését jelenti: 
miként lehetséges, hogy a történetmondás hitele ne a kívülálló narrátor semleges, tá
volságtartó pozíciójához kapcsolódjon, hanem éppen ellenkezőleg, az elbeszélő érin
tettségéhez, „rosszul gondolt” vélekedéseinek és azok újraértelmezéseinek folyamatá
hoz. Az átírás során Ottlik elveszi a narrátortól mindentudását, semlegességét, „pro
fizmusát” -  „a létesülés aspektusa” szerves részévé válik a prózaszövedéknek.
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A kapcsolatok Anton Pavlovics 
a tragédia felé botorkálnak 
szülő gyerek menyasszony vőlegény 
és büntetlenül vendéget ki várhat 
a párbeszédek ellenvonatok 
párhuzamos sínpáron elrobognak 
idegesen tikkelve érthetetlen 
fényt lüktet a szétfutó két sor ablak 
s nevünk bár rágalom érje dicséret 
mindez mint a Tűzföld annyira távol 
foglyul ejtett jó  szándékunk körül 
átmázoltan járják a haditáncot 
mi meg maradunk magunkban magunknak 
és Ön se tudja doktor át mit élnek 
s merre a kirajzott egykori ifjú 
jövendöléseink a szökevények


