
Elárultad a tavat, a hegyeket
írta: CZÉRE BÉLA

A . vonat voros szeme rég ellebbant már a tájban, elveszett a sötétedés ne
szeit megnyitó erdők között; bőröndjeikkel szuszogva, de már a hétvégi örömben
szimatolva kifelé siettek az állomásról az emberek. Csaba a perorion állt, nézte
a terasz nádfonatú székein hintázó gyerekekJet, a szabályosan nyírt bajuszú apákat,
a széklábak között guruló uszkárt, aztán bekanyarodott az ivóba. Odabent már
fordult egyet-kettőt a szombat délutáni körszínpad: a dohányfüstből villámcsa
varta jegenyeként vágódott ki egy szikár, tántorgó alak, remegő fejéből kicsur
rant nyelve a bajuszári maradt pálinkacseppek felé igyekezett, a kezében tartott
blokkal megcélozta a pultot, de a vörös csaposnő tiltakozón a blokk elé tartotta
a tényerét. A részeg körülnézett segélykérőn, de senki se törődött vele, végre fel
fedezett a sarokban egy jóindulatúan szánakozó arcot, a hordárét, odatekergett
hozzá, s az egy féldecit a háta mögött eléje csúsztatott.

- Miért adunk az ittas embernek pálinkát? - csattant fel a csaposnő hangja.
A hordár kiöbl ítette a száját a szilvóríummal, ízlelgette egy darabig, aztán vissza
mennydörgött :

- Csak.
Fröccsöt ivott, a híg, savanyú bor lemosta a torkát, amely, úgy érezte, poros

lett a vonaton; a mellette levő asztalnál a "'ak, idősebb nő is fröccsöt iszogatott.
Valahonnan egy kigyulladt arcú parasztember lépett hozzá és beleénekelt az
őszesbarna kontyába:

Húzzátok le a csizmámat,
oltsátok el a gyertyákat.
.Jaj, de sötéten jön rám a hajnal,
tele van la két szám jajjal.

- ':De vagy az, Lali? Visszajöttél? - két sovány karjával a vak nő úgy moz
dult, mintha be akarná fogni a férfit a csukottszemű életébe,

- Nem, Lujza. Csak átjöttem Tomajról - csúszott el az üres tekintet mel
lett a férfi szeme. - Megismerted a hangom? Pedig rég volt. Igaz?

Az asszony már visszagubózott vakságába: - Nem haragszom rúd, Lajos. Mi
kor nem jöttél, már úgyis mindegy volt. Megtudtad, ugye, hogy nem sikerült a
műtét. - Lábain elterítette kezével a bő szoknyát. - Mégis vártalak. Vártam, hogy
magadhoz ölelj, és azt mondd, hogy még lehetséges. De nem jöttél. - A hang
már magának, a poharának panaszkodott: - Olyan lettem, mint kertünkben a
pitypang. Amelyiknek elfúj ják a termésit, de a szára azért még él. Kapaszkodik
a földbe, de már minek. - Kezei megérezték a: férfi tétova mozdulását, görcsösen
a karja felé tapogatództak. - Ne menj még Lajos. Úgysem látlak többet. Azt
szeretném, ha ma te kísérnél haza.

Megitta a borát és kiment a langyosodó estébe. A park vadrózsáinak szirmai'
már a- kavicsos sétányon hemperegtek ; a vak nőre gondolt, ahogy hazafelé menve
megérinti botjával a fákat, felfelé megy a hegyre, biztosan ott lakik valamelyik
szőlőtőkék között meglapuló házban, lépeget megmaradt álmaiban, a Balatontól
zúgatott lombú fákat nem látja, a pincékből kihallatszó férfinevetés már nem
sodorja el sehova sem, a kéken világító szőlőfürtöket sem látja, lassan egy lesz
az őszibarackfák alá bújt árnyékkal, a homok magába fogadja', a szőlőlevél ere
zete kirajzolódik az arcán.

Elment a teniszpályák mellett, a kerítés dróthálói most feszesen álltak. nem
tekeregtek szétmállott fonálként az úton biciklizők elé, mint régen; a cukrászda
most is úgy sárgállott. ajtajában a dundi kislány mintha az óriási tölcsér fagy
laltból lépett volna ki. - Szobát kéne nézni - aggodalmaskodott az agyában
valaki, de hamar leíntette, mert a vadgesztenyefák fölött már zene úszott, halkan,
mintha a tó alól jönne; közelebb sétált, piros neonbetűk remegtek eléje: borozó.
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Leült az egyik vadgesztenyefa alá, a szőke, tömöttkentyú pincérnőtől fél liter
muskotályt kért, az asztal alá csúsztatott táskájában végleg álomba merültek az
ingek, a fürdőnadrág, a toalettszerek, Nézte a muskotályt hozó pincérnő lábát:
bukában majdnem vékony, hogy aztán telt szárba szökkenjen hirtelen ; meglibbenő

köténye, beszeszelt férfiak tapogatásait és nyári egyedüllétet legyőzö mosolya régi
gyerekkori uzsonnákra emlékeztette Csabát, fehéren világító bőre a tejszínha
bos kakaóra és a zacskóból kilopott, édesen ragacsos szultánkenyérre, Ahogy a
sötétsárga. szagos borral az asztalához jött, mintha a régi diófa ágáról sétált volna
le, arról a lenti, terebélyes ágról, amelyiken a késő délutáni álmodozásaikat hú
gával megkezdték: mikor a kertben már nem olyan éles a fény és árnyék har
ca, a levegő megáll, s minden a nemsokára alászálló estét várja. A hatalmas dió
fa lombjait csak itt-ott hasította át a napfény, a szikrázó foltok csalták képze
letüket egyre feljebb a végtelenbe emelkedő fán. Az alsó ágon mindig rnosolygós
szemü nőt látott; testének illata a még zölden felbontott dióé, húga zavartan fi
gyelte ezt a látványt, ő inkább meséket látott, tüllruhás lányok libbentek egyik
levélfalú teremből a másikba, azt a helyet keresve a falon, ahol hét levelet kell
Ictépniük, hogy kilépjen a levél-falból az, akit már régóta várnak. A felső lomb
régiók már képtelenül nyitottak voltak képzeletük számára: énektanáruk zordan
összefonott karral lépdelt felfelé a fa fénylő törzsén, mallényzsebéből hatalmas
gomba nyílt, a gomba feje harsány indulókat énekelt. Néha valamelyik fenti odú':
ból a viceházrnesterük is előmászott, bár őt csak a húga szekta látni; harcsa
ként kitátott szájából zöldessárga nyálat permetezve forgott körbe-körbe az ágon.

Belekóstolt .q muskotályba, az erős édes bor vékony patakként futott végig az
ínyén, le a torkán, az öröm fészkét kutatva; a cigányzene újra megszólalt, hal
kan, szordínósan, felragyogó szemeket keresve. A lámpák körül muslincák kering
tek, mániákusan rohanva a perzselő fénybe; Emese teste messzíről fénylett, ki
nyílott, közeledett, intett, mint mikor az egymást vigyázó lucfenyők közül zöld tes
tével elő-elővillan a tó. Újra hallotta Emese nevetését, mínt akkor régen, a be
hajló ágakkal szegélyezett vendéglőben; annyi volt akkor a muslínca, hogy min
den életet száműztek a kerthelyiségből, először csak a lámpák körül gomolyog
tak, mindig sötétebb felhőkben, aztán ellepték az asztalokat, fürödtek a sörben, a
hajukban. az arcukban. Emese nevetett, azt mondta, nem engedi, hogy megegyék
őt a muslincák, hiszen az örege szolgálatban van éjjel az állomáson, az egész éj
szaka az övék.

Mellette, az élősövény-kerítés előtt elégedett, pirosló arcok imbolyogtak a kan
csók körül, a piros fejek összehajoltak, majd szétváltak, hogy aztán böccenő ne
vetéssel egymás felé lóduljanak megint, a kövér, harcsabajszos kiemelkedett a bor
hullámokból, mint egy derűs fóka, a kezével mutatta, hogy milyen gyorsan tolta
be a nőt a gumirnatracpn délelőtt a nádasba, tűzgömb-feje lobogva körözött a le
vegőben, miközben diadalittasan mesélt. Csaba mohó kortyokban ivott a musko
tályból ; Emese apja mintha a sövényből lépne ki, csokornyakkendője most is fe
szesen áll a rég eltűnt örömök tiszteletére, testéről hervadt krizantémok hulla
nak le, ősz haját befonták a borostyánok, de sasorra alatt most is rnosolyog a
szája: - Megszomjaztam fiam odalent - szólal meg az öreg állomásfőnök, nyak
kendőjéről lepöccinti a férgeket, aztán újra kiáll a sínekrc, jön a vonat, befonva
venyigével, a mozdony kocsányos ütköző-szemcin óriási szemöldök-fürtök ülnek,
ágaskodó kémény-haját kék szilvaeső veri, oldalából vékony gyerekkarként ecet
Iák nőnek, szornias az öreg, kitútja ámuló száját, bőre átlátszón világít: már lük
tető, kftágult testében kanyarog tovább a vonat.

- Zsóka, jöjjön ide, olyan egyedül vagyok! - tárta ki karját a zajos társa
ságból egy részeg, de a pincérnő már ott állt az ő asztalánál.

- Vacsorát parancsol? - A hang úgy hullott rá játékosan, felülről, mint egy
vállára dobott fenyőtoboz; Emeséék kertjében feküdtek akkor, hátul, a nagy ezüst
fenyő alatt, a házban senki, Emese apja a vonatokat fegyelmezte az állomáson,
a feléjük nyílt veranda is álomba süllyedt a melegben, minden aludt, a szan-
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zavérák, a kaktuszok, csak az aszparátusz sűrű szakálla bólintott a hirtelen szel
lőtől felriadva. Emese a hátán feküdt a fűben, muskotályszagú haja betakarta sze
mét, a fenyő is közelebb hajolt ezüst-mámorával, bőrén érezte Emese ujjait, mint
a tűlevelek csíklandozását.

- Valamilyen halat hozzon.
- Rántott pontyot, tartármártással. Jó? - mcsolygott a pincérnő. - Aztán

ihat még nyugodtan. Egy fél liter muskotályt? - fogta fülön az üres kancsót.
Nem, most csopakit hozzon, ha van.
Egészségére, uram - fordult a lány egy félperc múlva a kancsóval.
Megkfnálhatorn egy pohár borral? - nézte a lányt reménykedőri.

Most nem lehet.· - A barna szemek figyelmesen villantak' rá, a gesztus
mögöttí tartalmat keresték.

- És később? Záráskor?
- Talán. - A mosoly eltúnt a vadgesztenyefák között, zene lett belőle, a

harcsabajszos kinyújtotta karjait, mintha magához akarná szorítaní a hegedűt,

amely a fülébe zokogta, a becsukott szemhéjjai .mögé panaszolta a nótát:
Én Istenem, aki árva
Még a szél is csak azt járja
Én is árVla, te is árva
Bújjunk egymás árnyékába.

A sovenyen túl, valahol már a hegyek fölött, Csaba Emese apjának zenébe
billenő fejét látta; az öreg sosem beszélt velük a jövőről, de szemérmes figyelme
érezhető volt mindíg ; a verandán ült az öreg, előtte a hasas üveg, lassan iszoga
tott, de tíz óra felé a máskor oly pedánsan elválasztott haja már a homlokába
hullott, a szemaforok, sorompók fölött őrködő fegyelem eltűnt arcáról, félénken
kitárt karjával összefogta volna azt, amit már lehetetlen volt összefogni. Mert lá
nya szembogarai már nemcsak .a szerelemre tágultak olyan kiváncsían-nagyra,
hanem átnéztek a magányos álmába dermedt fenyőfán a két házzal odébb terpesz-
'kedő villára; a villa üvegteraszának falán színes víllanykörték fényei csillogtak.
a terasz előtt nagy Volga hevert, mint egy gazdái jólétét őrző hatalmas, fekete eb.
A szökő hónapokkal az öreg akkor már a halálba kvaterkázott, csak nagy, min
denre kiterjedő jósága volt még idelenn, talán még míndig hitte, hogy az egyedül
is képes megvédeni mindent. Szerelrnet, értéket, emberséget, s Emese nagy, cso
dálkozó szemét is képes becsukní a kocsik, a sercegő prémek, a hivalkodó vil
lák előtt. De Csaba akkor már kíolvasta Emese szeméből, hogy nem lehet őt meg
állítani; Pesten, albérleti szebájának asztalán parányi pók mászta meg a zöldes
kék mozaik-berakás recéít, a riadt -pókfiók végigküzdötte magát a rece-hegyeken,
hogy aztán Emese kinyújtott lábfejére essen.

- Ide nézz, Csaba, te is ilyen voltál - nevetett a sötét haja alól a lány -,
ilyen aranyos és drága, de megnőttél bennem.

Csaba nézte a lebilleniett pókot, ahogy eltűnik a parkettarésben. Emese már
nem nevetett, a fogai mögül sziszegte: - Oriás pók lettél, kiszivod a vérem. Le
kötsz, magadba zársz teljesen. - A lány már kiabált, fekete hajfonátai mérgcs
kígyóként röpködtek a homlokán. - Én élni akarok, érted? Mindent akarok! Értsd
meg, hogy te sok vagy nekem. Még nem is éltem, még körül sem néztem a világ
ban és te már magadba zártál örökre. Mílyen jogon?

Nyugodtan nézte, pedig érezte, hogy ugrásra készen összehúzódik a teste, erei
be, a vér nyugodt áramába f'ájdalom-rögök szakadtak, hogy aztán szétszóródjanak "
a tehetetlenség érzetében. - Mit akarsz? ..:.... kérdezte Emesétől, bár tudta, hogy
értelmetlen bármit is kérdeznie; a lány úgyis megy előre a maga útján. De Eme
se képzeletében hirtelen csalán verhette fel a világba vezető ösvényt, megérez
hetett valamit az önmagát tékozló egyedüllétből, mert szemei újra rányíltak sze
relmesen, tavak lettek, örömzápor verte tavak, amelyek újból elnyelték Csabát.

A pontvet lassan, élvezettel ette, ez az öröm míndig megmarad: a szájban a
fehér hús vajas alélása, a tartármártás minden harapást megszentelő íze; a cso-
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paki f'anyarsága izzadó gyümölcsös mögül kíbukkanó patakot idézett elébe, medré
be kibomlott korityú lányokat kergetett a sirályként alábukó zene. A szomszéd asz
talnál újabb tréfa dörrent; lassan hintázott a székén, aztán intett, hogy fizet, a
pincérlány helyett egy télapó mosolyú úr hajolt egy hatalmas kövér buksza. mögül
föléje. Még visszajön, a lányt záráskor megtalálja, gondolta, a csopaki maradékát
kitöltve. A harcsabajszosnak már lógott a feje, a nevetés fagyos ráncként szaladt
le a szájáról, s megült a' bajuszán, mint valami jégcsap. Mikor elment mellette,
a kabátjába kapaszkodott:

- Állj meg pajtás, te majdnem józan vagy. Azt mondd meg, ~ért van az,
hogy az ember inni kezd és virágok nőnek előtte, aztán az ember észre sem veszi,
és már bogarak másznak ki a saját szemeiből. - A részeg hangja íszonyodássá
fulladt: - Mindenféle pókok és svábbogarak, Pedig az elóbb még énekeltem, uram.

- Ne törődjön vele - legyintett egy barnaképű, az egyetlen józannak tűnő

alak. - Míndíg ilyen hülyeségeket beszél, ha részeg.
Mikor visszanézett, a harcsabajuszos már újból röhögött, nagyokat gurgulázva

a borral; a lányt sehol sem látta, elindult a parti sétány felé. Szállást már úgy
sem talál, Jegjobb lesz, ha behúzódik reggelig valamelyik bárba, jó, hogy van most
egy kis pénze, anélkül egy padon dídereghetne az éjszaka. Reggel majd alszik a
strandon, aztán keres egy pár napra szobát a faluban.

A móló bisztrójából egy csapzott, szakállas fickó tekergett ki, és nagy örömmel
csapott a vállára: - Szevasz, öreg! Honnan ismerlek? Adjál már egy tízest kölcsön,
mert teljesen Levágtak ezek a pincérek. - Aztán, hogy nem látta a zsebbenyúlás
szomorú tétovaságát, némi szemrehányással a hangjában gyorsan hozzátette: 
Adjál legalább egy ötöst, mert különben balatonvizet szlopálhatok sör helyeit. 
Csabát egyáltalán nem riasztotta meg ez a lehetőség, de azért belenyúlt a zse
bébe. A fickót beszíppantotta a bisztró; Csaba végigmerit a mólón, amelyre két ol
dalról mint nagy, lomha teknősbékák másztak fel a kövek, II víz nyugodt volt,
hallgatag és sötét, míntha nem is az örömök fodroznák nappal; a hegyoldalra
már kiterjesztette hatalmas, fekete szárnyait az éjszaka: égboltra szegzett komor
madár, repülni nem tud, csak azt várja, hogy a hajnal szívenlője. Megfordult, a
platánsor kinyílt tenyerű levélernyői alatt a szívében már béke volt, nem zavarta
semmi, - úqy érezte, mintha nem is a platánok lélegeznének, hanem fenn, a fák
lombjai fölött járna. .

A Rózsakert kókerítése előtt megállt, résein annyiszor lesett be gyerekkorá
ban a paradicsomba: a kiszorultak fájdalmával vágyódva a búgó sanzonok, a ró
zsával befutott lugasok, a bizalmas, egymáshoz hajoló nevetgélésele közé; nézte,
milyen a kert, van-e valami nyoma a régi örömöknek, vagy az üres poharakkal,
elnyomott csikkekkel mindent felszed reggelente a pincér? A táncparkett szélén
volt egy-két üres asztal, de az egyik lugasban éppen fizetett egy pár, a mellette
levőben Emesével is ült egyszer régen. Bort rendelt, szürkebarátot, a lugas levelei
mögül nevetést hallott! egy kezet látott, gyöngyház-körrnűt, cicásat, szőrös férfi
kéz kapott utána, de nem érte el. pr szürkebarát hordós, édes ízét az ínyére en
gedte, a kéz odaát most cigarettát tartott, már nem bujkált a férfikéz elől, ame
lyik végre lecsapott rá.

A beatzenét száműzték ebből az exkluzív kerthelyíségből; egy deres halántékú,
pocakos pubi ragadta magához a mikrofont, rezzenéstelen arccal énekelte a leg
bárgyúbb táncdalokat. egyeseket kis, pikáns bemondásokkal is fűszerezett. Odaát
aprót sikított a cicás karom tulajdonosa. Felkelt, hogy végre lemossa az arcát,
könnyedén ment, ahogy egy liter bor után szokott, lábai alig érintették a talajt.
Futtában a szomszédokat is lefényképezte egy pillantással: a telt, szőke nőt, a
babaarcút és a két férfit, az egyik, a sajtképű már részeg lehetett, éppen százaso
kat rakott át egyik zsebéből a másikba. Visszafelé menet a babaarc feltígvelt; talál
kozott a szemük. - Kije lehet ez a nála idősebb tag, - tűnődött, és hirtelen ih
lettel felkérte a lányt táncolni. A sajtképű helyeslően bólogatott: - táncolj csak
lányom -, de a másik, a hervadt arcú lidérces fényeket csalt elő mocsaras sze
meiből.
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Nem zavartam meg egy idillt? - kérdezte tánc közben, némi maIíciával.
Nem, inkább a cselekvésben zavart meg - nevetgélt a lány. - Éppen egy

pofont készültem lehúzni neki. .
Akkor jókor kértem fel táncolni. Ugyanis nem szeretem a disszonáns han

gokat a közelemben. Ki ez a mohó tag tulajdonképpen?
A papa haverja, Csüggesztő jelenség a lelkem. És maga mit csinál itt egye-

dül?
Semmit. Csak nézelődöm - mélázott Csaba.
Az jó. Én sem csinálok semmit. Legjobb lesz, ha átül hozzánk.
Mit szól a papa, mama, meg ez a hervadt képű?

Örülni fognak. A papa ma leülönben is mulat. Nem vette észre?
Csaba egy fürkésző pillantást lövellt a papa felé, aki éppen egy üveg szovjet

pezsgőt vett birtokba. - Van egy kis pénze a papának.
- Igen, dolgozgat az öreg - bólintott a lány. - Bár amióta három ségéde

van, már kevesebbet,
- Műhelye van a papájának ?
- Igen, egy kis autószerelő műhely. Gyere, odamegyünk hozzájuk. Te mit is

csinálsz?
Egyetemista vagyok. Bölcsész.

- És mi leszel, ha nagy leszel , és végzel ? Tanító bácsi?
- Talán író. Talán semmi. Az utóbbi a valószínűbb.

Leültek, a papa sajtképén az ementálira emlékeztető gödrök jelentek meg a
jókedvtől. - Hogy vagy fiam? - harsogott - igyál, amíg engem látsz. Hagyd
ott a borodat, a pincérnek is kell valamit szivornyázni. Igyál pezsgőt inkább!

Csaba úgy vélte, hogy a papa már elég sok pezsgőt töltött amellényzsebébe
ahhoz, hogy kivegye a kezéből az üveget: a nőknek is töltött, a poharát befogó
hervadt arcú komoran figyelte.

- Fűzd csak a lányomat, fiam - kedélyeskedett a papa. - Oszkárral ne tö
rőd], ő majd udvarol a feleségernnok. Én meg míndjárt nézek magamnak valami
lyen csinibabát. - Kiemeit egy csomó százast a zsebéből és fülöncsapta a köteg
gel a gyűlölködve kókadozó hervadt arcút. - Neked is vegyek egyet, Oszkár?

De Oszkár nem tudott felelni, mert a szőke nő, aki eddig a tehenek nyugal
mával eszégette a szendvicsekről a sonkát és a nyelveket, lefcszítette tiltakozó
tényerét a pohárról. és a szájába öntötte a pezsgőt. - Ne Bébi, ne ... - nyöször
gött Oszkár, mert az anya után a lány is a fogai közé préselt egy pohárral.

- Igyál, Oszika, igyál - bőgött fel a papa. - Ide figyel], Géza - ragadta
meg Csaba zakóját -, tudod, hogy kezdtem én. régen? Apámtól maradt egy kis
zöldségüzlet 45 után. Nem kerestem rosszul, mondanom se kell, fiam. De azért
ha mulatni akartam elballaghattam a Bérkocsis utcába. Ma pedig az Intercoriti
néntálban zabálok, és azt a hölgyet fogyasztom el a Pipacsban.. amelyiket csak
akarom. Megetetem őket a pénzzel, evvel itt fiam, rogyásig. Mert a dollárpotyog
tatok után mindjárt én következem. Érted, kisfiam? Én következem. Öcsikém,
hová rohanunk? - rikkantott a pincér után. - Hozzál per kap egy dupla ko
nyakot.

Oszkár kegyelemért rimánkodott, de a papa beletöltötte a deci konyakot ; le
vescsont színű arcából már csak az aprócska bajusz élt, de várni Iehetett, hogy
nemsokára az is beleesik a pohárba. A két nő viszont kivirult, rnínt egyazon fa
két pompás, virágzó ága; a karok, mellek, lábak hintázása Csaba gondolatait is
elríngatta.: lehet, hogy nem is kell ma a padon aludnia. Nagyon sokat ivott, táncolt a
babaarccal. majd a dália sokszírrnú puhaságára emlékeztetőasszonnyal; Papa és Osz
kár felváltva tűntek el a mosdóban, - vigyázni kell, mert én is berúgok, iszonyúan
berúgok -, villant agyába egy pillanatra. De egy óra felé már valamennyien közös,
édes, ragacsos vízben úsztak; a parton ébredt fel hajnalban, az asszony egy kis
vizet löttyintett az arcára. A hátán feküdt, gyűrött zakója a feje alatt, nem akart
tudomást venni a nőről, odaát már fehéren világított a nap, mintha sosem tűnt
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volna el az égről. Messze, bent a tóban, egy sötét hajú lány úszott egyedül, olyan
örömmel egyesülve a tóval, ahogy Emese szokott régen. Csaba feltérdelt, undoro
dó fájdalommal kiáltotta:

- Elárultad a tavat! - Nehéz, szédülő fejével követte a Tihany felé úSZÓ
lányt: - Elárultad a hegyeket!

- Tessék, szívem? - hajolt föléje az asszony.
- Elárultad a tavat, a hegyeket - rnotyogta, de már sokkal kevesebb meg-

győződéssel.

URR IDA VERSEI

Ssihrásó tavah

Öt tó fölőtt
öt féle volt
a pára
a hatodik
alkony-atkor gyúlt
lángra,
gőzölgött a tó vize
lépett, lángolt
vörös és kékkel
játszott
fátyoltáncot
egyik tó gőze

a másikhoz
átszólt
és mindegyiknek
arca
más és más volt,

hat tó fölött
hatféle
árnyék
tájék
hat tó fölött
puha cipőbe
járnék
s a' gözfigurák
illanását
lesném
amíg eltűnnek

fent
a felhők selymén
így nézem gondjuk
lassú fodrozását
nem -engednek

szívükbe döfni dárdát,
karjuk kinyúlik
be a hegyoldalba
s a sziklákon
megcsendül
a tó hangja,
hullámkörök
keringve
karikáznak
és fürd-enek
a part körüli
táj-ak
utat hagyva
a fénynek,
holdnak;
lángnak.

A billentyűh sem 1)édeneh meg

(FARAGO GYÖRGY EMLÉIa:NEK)

Akár Reading Air Va?'iéja
akár Schumann 'I'riiurnereia
hangzik egy könnyed billentéssel
mindhiába,
a barbár ellen nem jó fegyver
a billentyű, a zengő skála
a barbár ellen zongorázhatsz
mindhiába,
az ördög ellen pianó1Gat
és fortékat is rernekelhetsz
győztes lehetsz Honoluluban
az ördögnek
tc sohsem kellesz,
úgy fél a művész szárnyaitó l
mintha denevér csapna rája
neki nem kell
a mennyországnak
egyetlen egy zongorája,

se hegedűje, kürtje
dobja,
aki művész az fusson messze,
mert ez a világ félbolondja
kitépi minden billentyűjét

a halhatatlan zongorának
s aztán magában
hahotázgat,
(I, billentyű sem menthet
már meg:
golyószóró mosolyától,
de aki báto?'
az mindörökre zongorázik
mindegy mit csinál
az ,a másik
és újra Schumann Traumereia
jön ki a billentyűkből szállva
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