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(KÖLTÓI JÁTÉK)

PETűFI-vel voltam az éjszaka együtt,
ft pompás borokat igen díesérgettük,
pecsenyét is faltunk, .kövér libacombot,
gúlaként meredtek előttünk a csontok.

Aztán halat ettünk, szarvashúst gomböccal,
hét pár tormás virstlit mustáros mártással,
tálunkon sziszegő csőtészta tekergett,
ettünk habos krémest meg mákos-tekercset.

Mostanában úgyis eleget koplalok,
ezért végigettem az egész étlapot.
Petőfi fizeti, nem kerül pénzembe
- Még egy túróscsuszát, még egy dínnyét ide!

Amikor Petőfi már alig szuszogott,
a hájas kocsmáros hozott egy csomagot.
- Az úr, (- ez én vagyok -) éljen niégsokáig,
legalább a malac föltámadásáíg,

Rémülten bontom ki a piszkos csomagot,
hát ott lelem benne szegény kis malacom.
Kolbász lett belőle, hurka, füstölt sonka:
mégis lett belőle - kutyából - szalonna.

- Miért sírsz? - kérdezte Petőfi borongva.
Izgatta szaglását tán a füstölt sonka,
mert ádámcsutkája szaladgált oly gyorsan,
mint az eltévedt vad a sűrű nádasban.

- Malacom siratom, koszos kis malacom,
> [ujujuj], brühühü, jaj, hol amadzagom?
Felkötöm magamat, ihol ezzel menten -
s egy kampósszög felé nagy bátran lépkedtem.

Petőfi azonban elkapta a karom:
- Ne tetézd nagyobbal, nagy az én bánatom,
ne kösd föl magadat, igen megkérnélek,
szeretnék. valamit elmesélni néked.

Tudom, jóra bízom, tudsz titkot tartani:
holnap már mindenki erről fog beszélni.

• A költlJ (Js8zel megjelen" kötetéMl.
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Elmondom hát néked János egy kalandját.
a Vítézét, biztos sokan hiányolják.

Szeme tűzben égett, reszketett a hangja,
lázba hozta őtet Jánosunk kalandia.
Kortyolt egy jó nagyot, torkát köszörülte
s izgatott beszédét eképen kezdette:

A csavargó szélben, míntha kendő volna,
lobogott az erdő véres koronája.
Fények imbolyogtak a tömzsi fák között
s az őzek álmára két szarka őrködött,

Ketten virrasztottak, egyik a másikra
vigyázott éberen, nehogyellophassa
a szomorú őzek bánatos mosolyát,
meg a tündérlányok fényből szőtt ruháját.

Ébredezett János, édes volt az álma:
fürdött ép a tóban lelke Iluskája,
vidáman lubickolt a lenge habokban,
mint az ezüst pisztráng a hívés patakban.

Kecses hattyú ringott bárkaként a vízen,
de bizony nem volt ám fehérebb még ő sem,
még a könnyű hab is, ahogy kebléhez ért,
elütött színétöl, nem volt olyan fehér.

Haja aranyától tündöklőbb a felhő,

bőre illatától részegebb a szellő.
derűsebb az égbolt a szeme kékjétől,

ragyogóbb a világ csodás szépségétöl.

Szép álmára János nem sokáig gondolt,
mint varjúk keringtek fölötte a gondok.
Lázak sorvasztották, bánat emésztette,
keserű szíve őt e szókra késztette:

- Küldk elém, Úristen, küldj egy szörnyű vadkant,
lándzsás agyarával bizton összeroppant.
Vagy küldd el angyalod, hadd vigyen el innen,
vakító lepelben, hadd vigyen el engem.

ölj hát meg engem, de ne öljön a bánat
láthatni mégegyszer kedves Iluskárnati
Inkább vájja szívem két fekete holló,
elfáradt eszemet három fehér holló.

Nagy volt ám az erdő, vagy két napig kószált
még a gyors szellő is, csak amíg kitalált,
újabb hét napig a mezökön bolyongott,
a tenger partjára csak azután jutott.
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János itt az erdőn oly sok mindent látott,
hogy erről mesélni tudnék vagy két hetet,
egyet bizonyára, de egy hosszú éjjel
biztos tele lenne tündéri mesémmel,

Látott ő ijedten szellót vetkezódni,
rakoncátlan fürjjel baglyot mérgelődni,

látott a tó partján halat bolyongani,
verebet sétálni, medvéket szántani.

Hát ahogy mendegélt, két aggastyánt látott,
mint egy megroskadt fa, hajlott volt a hátuk,
lengett a szakálluk, mint a selyem kendő,

megvolt mindegyikük biztos száz esztendő.

- Árvák vagyunk, - mondták, - se apánk, se anyánk
nincsen, aki gondot viselhetne reánk.
Egy' tűndért szeretünk, egyet mind a ketten,
melyikünké legyen, azt döntsed el menten. -

- A lányt kéne látnom, hogy igazat tegyek,
azérf a tündérhez tüstént vezessetek,
hogy igazat tegyek. - Azt mondták: mehetnek,
szemük összevillant és útnak eredtek.

Mentek, mendegéltek, estig meg se álltak,
az utat belengték már a kékes árnyak,
mire elérték a kincses tündérlakot,
ahol a tündérke egymagában lakott.

A kapu fényből volt és árnyból az ablak,
a tündérek bizony ilyen házban laknak.
Hópehely függönyök takarják el őket

s lábuk alatt leányhajból van a szőnyeg.

Holdsugárból voltak a falak, a termek,
a lábtörlő helyén tigrisek hevertek,
s nehogy piszkos legyen, tisztára ők nyalták
minden belépőnek úttól poros talpát.

Megjelent a tündér fényes köntösében
az éjtszakát hozta haja ébenében.
Szeme olyan kék volt, mint az 6szi hajnal,
tele mosolygással, tele néma jajjal.

Hangja alig hangzott, illat lett belőle,
vagy egy elhagyott lány téli szemfedője.

Bájos pirulása: mint dércsípte rózsa,
koszorús homloka álmok hordozója.
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A tündérleányzó Jánost elbűvölte,
szívéből Iluska emlékét kíölte,
rabul ejtette őt gonosz mosolyával,
szeme zenéjével, hangja illatával.

Hívta őt a tündér: - János, kerülj beljebb!
üresek nélküled a kristályos termek,
úgy vártalak téged hosszú évek óta.
gyere beljebb, János, lépjél otthonunkba.

Ha itt maradsz nálam, nem lesz semmi gondod.
Szelíd árnyékunkkal befednek a Iombok,
Harsány örömök közt élünk itt az erdőn,

mint a nap sugára az aranyló felhőn. -

Hajlott bizony János a tündér szavára,
hej, be messze volt már lelke Iluskája!
Be is lépett volna a tündéri lakba,
ha a két aggastyán karon nem ragadja.

Megkérdezték tőle: - Mi lesz a leánnyal,
szeme zenéjével, hangja illatával?
János azt mondotta, hagyják őt heverni
és ha majd fölébred, igazat fog tenni.

Vakarta míndkettö szép fényes kobakját.
azon tanakodtak, hagyják-e, ne hagyják,
addig tanakodtak, míg János elaludt,
meg-megrezegtetve a mennyei kaput.

Mert ahogy ő horkolt, nem horkolt még senki.
a mennydörgés ahhoz elenyésző semmi,
még jó, hogy süket volt a két öreg ember:
olyan süket voltak, mint az ázott kender.

Megint álmodott, de nem volt jó az álma,
verte Iluskáját gonosz mostohája.
Sírdogált a lányka, mint az ős,zi égbolt,
tán hulló könnyei hozták el a záport.

Meegredt az eső, mint a lány sírása,
csöndesen hulldogált az erdei táj ra.
Könnyü ködlepelként belengte az erdőt,

még a ritka fehér holló is megfürdött.

~bI"edezett János, bánattal szívében:
a mostohát látta itt tündér képében.
De nem fogott rajta bűbájos hatalma,
jó fúrkös botjával nyomban elzavárta.
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Bánkódott, hogy reá így hatott a pompa
és a két öregnek ezeket mondotta:
- Nézzétek a felhőt, a napot elfedi,
nem jutnak a földre pillogó fényei.

Sötét lesz az erdő, sötét, mint a bánat,
én sem feledhetem törékeny mátkárnat.
Könnyű a szellőnek, ő nála teremhet,
míg én csak szeméröl, hajáról merengek.

És ezzel Jánosunk nagy útjára indult,
a gonosz tündérre már nem igen gondolt,
inkább fürkészgette a homályos utat,
ki a nagy erdőből vajjon hogyan juthat.

Lomha árnyak ingtak az ösvényen által,
nekigyürközött hát az erdőnek bátran.
Mögötte a fák közt homály feketéllett,
mikor nekivágott a kék messzeségnek,

Kifulladt Petőfi a heves beszédben,
szép volt ám a kaland, szebb volt mint reméltem.
Sóhajtottam egyet s megkérdeztem tőle:

- Csakugyan oly szép volt Jancsi szeretöie?

Tűnődve nérett rám, villámló szemében
mint kék láng villant föl Etelkának képe.
- Szép volt bizony, oly szép, hogy hasonlatot rá
egykönnyen ítéletnapig se találnál. -

Aztán a jelenről beszélgettünk hosszan,
hogy miket csinálok, intett, hogy dolgozzam.
Én Anniról széltam s öntöztem az asztalt,
ő meg bátorított s eképen vígasztalt :

- Visszajön meglátod" ha oly nagyon várod,
szívünkön viseljük csöndes boldogságod,
szerétünk mindnyájan, te kis gonosz angyal
s fölkeresünk holnap, tán Arany Jánossal. -

Még boroztunk kicsit s verseket szavaltunk.
ő a "Pató Pál úr"-t, én az "Aranyhattyú"-t,
amit majd megírok, ha időm lesz rája,
aztán "A malac" -ot, nagy mulatságára.

De már bezörgetett a hivatlan reggel
s én nem maradhattam híres vendégemmel.
A falnak fordultam, eldobtam a perinát
s a fülemre húztam a jó meleg dunyhát.

Végh György
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