
HARRAS Nem, nem! Gondolkozzék csak! Gyorsan! Már csak néhány
másodperc van hátra! Mit érez?

HARRISON Undort!
HARRAS Bravó, mondja hangosabban! Ordítsal Zuhan a repülőgép!

HARRISON (örjöngve) Undort! Undorodom! Mérhetetlenül undorodom
mindentől! (A repülőgép zaja szinte elviselhetetlen.)

HARRAS (megkönnyebbült sóhajjal nézi az óráját és kezével jelt ad.
Nagy robaj, a világosság kialszik. Függöny. Betörő üveg és l~omló fal
zaja. A repülő motorja fölrobban. Az iroda riasztó berendezése mű

ködni kezd. Kiabálás. Pánik. Távoli sziréna hang, ami közeledik, majd
minden zajt elnyom. Hirtelen csend.)
(Desessz-trombita hallatszik, mint kezdetkor. Harras, papírral a ke
zében, mosolyogva megjelenik a függöny előtt.)

HARRAS 1945. július 28-án reggel egy bombavető súrolta az Empire
State Building épületét a 70. emelet magasságában. Három halott és
húsz sebesült.
Apropo, önök még sohasem éreztek undor? Ne felejtsenek el, Harras
nak hívnak, és a meglepetések specialistája vagyok. Szolgálatjukra.
(Meghajol és eltűnik.)

(A játék vidám dzsessz-tussal végződik.) Pápay Klára f01'dítása

A TIZENÖTÖDIK ÉV
(Annának)

Amihez csak közöm van a világon.
tizenöt éve megosztom veled.
A kbzelséoed örömét kívánom,
és te betöltöd minden percemet.
Szólítalak az éjszakai csendben,
s hallom a hangod, mint zengő zenét;
szemednek csillaga virraszt felettem,
és ránk borul a mérhetetlen éq ...
Nem, nem tudok már elszakadni tőledI
Ragyogásod sugár-körébe zár.,.
Allj elébe a suhanó időnek,
hogy sose múljon el tőlem a nyár.
Neved száz húron hullámzik felém,
s bennem zsong, mint a legszebb költemén1l.

2.

Te vagy a nem-hervadó nyár csodája.'
éveimben tündökölsz, mint a nap,
fény-szőttefényed sosem hull homályba,
éltetve élsz, hogy éljek általad.
Te vagy a part, mely révet adva várt rám
és nálad minden értelmet kapott.
Atfogsz az álom, s ébrenlét határán,

.s megszépítesz minden pillanatot.
Ha nem vagy velem, hívlak, mint a ,gyermek
valóság, s képzelet hozzám ölel.
Profán imát mondok a szerelemnek,
hogy minden napja veled jőjjön el,
s föltárt titkait éveinkbe fonva
emeljen, vigyen, föl a csillagokba!

BaUssy László
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