
Az ablak bepárásodott, letörölte - a parányi foltban már tölgyek
'keveredtek hajnalodó, tavaszi zöldjükkel a fenyők haragos, kortalan
zöldjébe. Egy magányos lovas kocogott az úton, pici port vert fel, akkor
kát mínt a cigaretta-füst. Its házak, egy falu tetői, egy kis szellőben meg
lebbent a fülke, elővillant, majd eltűnt a templom tornya, az árnyékban
megfakult a, kereszt aranya.

Anna i.ngerülten megkopogtatta az ablakot. Az ismeretlen madár
még várt, még belesett. Its ahogy csőrénél a türelmetlenül sürgető

ököl, - megértette, lendült, elszánt.
.l!Js Anna azt mondta:
- Persze, nem hiszed el, hogyelhagylak?
+ Elhíszem.
- De nem megy majd olyan egyszerűen. - S gúnyorosan villant

zöldes-kék tekintete. - Már régóta azon gondolkodom, hogyan menjek
el? Csak úgy simán, könny a szemenrben, "hát érts meg, szeretlek, nem
megy tovább ..." Ez hazugság lenne, mégha igaz is. Elhatároztam, hogy
undorítóan megyek el, hogy megutálj, akkor akarj látni, mint a hátad
közepét! Úgy akarok elmenni, olyan piszokul, hogy megalázzalak. de
azért úgy, hogy magadat jobban utáld, mint engem.

A napfényből hirtelen pókos, zavaros homályba buktak. A végál
lomás. A fülke rácsúszott a korongrá. A sildes sapkás, piros pulóveres
férfi már fel is rántotta a reteszt.

- Megérkeztünk, - mondta.
- Azt hiszed, nem vettem észre?
És Anna állt a nyitott fülkében. A férfi nyújtotta a kezét, hogy ki

segitse. Habozott, egy pillanatra hátranézett - 'szálljanak-e ki? Lendült
tovább a kereng, viheti újra felfelé a fülkét! És hátha újra üzemzavar,
ég és föld között ...

;- Vigyázz - mondta - a tűsarkod bent ne akadjon.
- Mindig vigyáztam.
Anna kiugrott, aztán kiszállt ő is. Fordult a koreng. vitte üresen

felfelé a fülkét.

•

EGY CSÚNYA PÁRRA

F;gy csúnya nő egy csúnya férfival
sétálgat kézenfogva a Ligetben.
Ú gy nézik egymást álhatatosan,
mintha csak ők lennének szépek ketten.

Félszegségükből, csúnya arcukon
ennyi szeretet s oly boldogság látszik,
amig mennek szerényen az úton,
mely szemerkélő, halk esőtől. ázik,

úgy néz a nő a keszeg férfira
s az oly kedvesen bókolgat a nőnek.

lám, elfogódom tőlük, annyira.
hogy szépnek látom s megirigylem őket.

Hegedüs László


