
mö gött, amely nek a vé gét az át ne velt óvó né ni, a meg -
bíz ha tó di ri bá csi, csó kos ká de rek és pártbizalmik tart -
ják szo ro san a mar kuk ban, s akik majd fo lya ma to san
ete tik az zal az ígé ret tel, hogy meg ér ke zés kor min dent
meg kap. A mos ta ni ro kon lá to ga tást az tet te le he tő vé,
hogy a csa lád hir te len meg gaz da go dott: pon to san két
hét tel a né pek aty já nak ha lá la után fan tasz ti kus há -
rom száz fo rin to kat nyer tek a terv köl csön-sor so lá son, s
így va la mit vis  sza kap tak a né pi de mok rá ci á nak ál ta luk
köl csön zött pénz ből.

A moz dony sí polt, gőz fel hő szállt el az ab lak előtt, s
a kis Rabovics sze me előtt új ra meg ira mo dott a táj. Túl
vol tak már szám ta lan meg ma gya ráz ha tat lan vá ra ko zá -
son az egy más tól alig kü lön bö ző ál lo má so kon, s kez -
dett rá juk es te led ni. Tag ja ik el zsib bad tak, és zsibbata-
gon tel tek a per cek és az órák is. A ku pé ban ki aludt a vi -
lá gí tás, és az ab la kon át csak a tar ló tűz és az el tű nő, sö -
tét ben gub basz tó ta nyák fe hér re me szelt fa la vi lá gí tott
be. Fá rad tan járt-kelt, cso szo gott az álom az uta sok kö -

zött, min den ki be bújt a ka bát ja alá hor kol ni, s ve lük
ölel kez ve osont be a ka bá tok pap la na alá a rán tott csir -
ke és a tör köly pá lin ka il la ta.

A kis Rabovics fá zó san ri adt fel ál má ból, s még ép -
pen idő ben kel tet te fel egy más ra bo rul va, ijesz tő en ki -
te kert ta gok kal szun di ká ló szü le it, hogy cso mag ja i kat
fel kap va le ug rál ja nak a pe ron ra a haj na li dér ben gug go -
ló kis ál lo má son, egy nyil ván va ló an vö rös bo ron és sza -
lon nán hí zott, pi ros pozs gás ké pű, tár csát len ge tő, ál mos
sze mű for gal mis ta elé. 

Meg ér kez tek. Itt az éj jel es he tett az eső, mert ha tal -
mas po cso lyák csil log tak előt tük, s az egyik be az if jabb
Rabovicsnak rög tön si ke rült is be le toc  csan nia.

– A fene… – fu tott ki a szá ján. Fe hér zok ni ja egy pil -
la nat alatt mocs kos szür ke lett.

– Nem be szélsz csú nyán, igaz? – szólt rá a pa pá ja.
A fiú le dob ta a gond já ra bí zott cso ma got, a fe jé hez

ka pott, és azt ki ál tot ta:
– Hah!
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láthatár magyar napló

Kedve volna, kedve lenne,
a világnak nekimenne. 
Annak híján szánja sorsát,
színig tölti a poharát.

Forr a véna, bugyog leve.
Elhagyta őt az istene,
még rosszabb lesz a holnapja,
gondját-baját csőstül kapja.

Kortyolhat a poharából, 
lehet lénye csupa mámor
– mégsem boldog, mégsem részeg,
megrohanják bús emlékek.

– Félre bánat, állj most tovább,
ne itasd a kínok borát.
Itt a reggel, kakasszóra
indulni kell a melóba.

LENGYEL JÁNOS

Kulireggel

Széllel szemben

Nem írhatok mást,
ha szavam hontalan,
nem ülhetek tétlen,
ha elmém nyugtalan. 
Falra hányt borsó
minden szép vallomás.
Mert gyáva a nyúl:
úgy jó, ha paprikás.


