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esetlenül emelkedtek ki egy női test körvonalai. Először lustán, lomposan, elnagyolt 
idomokkal, durva felületekkel, majd egyre vékonyodva, finomodva, végül már-már 
a klasszikus formák paródiájaként, túlontúl kecsesen: mégis mindez egyetlen alkotás
ként, tökéletes harmóniában. Tudtam, persze hogy tudtam, mi az, amit látok. Mégis, 
bolondul reménykedtem, mindaddig, amíg a profil, a száj kicsinyke szöglete el nem 
oszlatott minden illúziót. Anne saját aktja feküdt előttem, fölényesen, makulátlanul.

Határ Győző

RÉGI SZÉP IDŐK

ó, azok a régi szép idők, amikor a Fenyítettnek a fe
nyítést, a megfenyíttetés után meg kellett köszönnie! 
Azok a paradicsomi szép idők!

amikor a heti hányszori rásózásban számolták a he
teket, a havi mennyiszeri eltángálásban szemelgették 
a hónapokat -  a verettetésen mérték le a szántás-vetés 
arattatását, a gabonatermésben az esztendőket! ó, 
azok a régi szép náspágok, a becsületben lelazsnakolt 
idők!

amikor a fenyítendők még tisztelettel sandítottak a 
vasárnapi sarokban a fenyítéktartóra -  mely választék 
hogy melyminő gazdag volt, isten az atyám! nádpálca 
és ütleg, dákó és lovaglóostor, botverő és tekeütő, áz
tatott kötél és bikakorbács: ki nem csókolta meg bol
dog örömmel a csököt, vele, rajta, a magáé leveretvén?

és ha nem látástól-vakulásig, hát kalaplengetve 
messziről: mivolt az eredménye? illedelmes megsüve- 
gelés, korai ágyba menés, rendezett utak

megszégyelleni magát odvába bújt a kákompilli; ha 
volt olyanja, képére sült a megérdemelt kudarc, s tud- 
ta-látta ország-világ, még minekelőtte lerítt volna róla

a borsón-térbetyülésért a megpirongatottnak ha 
kezet kellett csókolnia, hát azt is a lenyújtott őzbőr 
kesztyűn keresztül tehette csupán, igencsak lesütött 
szemmel, ki mint a Pirongatót meglátni nem merészli
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jólesett a Felsőbbséget kegyes kedvében találni, 
mukkanás nélkül rikkantani, néki fokos-átugrálni, 
hintóhágcsóját-kerékvető kövét sártól tisztítani, fé
nyesre glancolni; oldalsandítós betekintésre, díszud- 
varközépi szobránál e^árni a csínom-fegyvertáncot: 
micsodás palkó-piculák hullása volt!

inas a bőrkötényes majsztramot, mesteruram a 
magoskalpagos uradalmi kasznárt, komorna a Dá- 
maságot s maga a Dámaság, hó nyakszirtjével odapi- 
rulóban, feszes-két-sor sujtásos O-Urának Pallosjogát 
meginstállva: ki-ki magamegbecsülőn a pucér-magáét 
-  odatartotta-tárta s volt is „lesz-nemulass”

ha a Cikornyatúra főemeleti zárt-öregerkélyén az 
Aléspán Ofőmélcsága a Pispek Úr O Haemincenciája 
Főprebendáriusával kártyázni kegyeskedék, hát az 
egész vármegye a megszeppent Kaszinó előtt pödrött 
bajsza-villódzva-s hajadonfőtt: visszafojtott lélegzettel 
leste a lapjárást, és várta a csata kimenetelét

harangszóra táncolt az erény, a cserény, a barátfüle 
és a mandragőra, és-de se berbécs nyársra, se kisbá- 
rány a sütőbe nem ment beszenteletlen

mámoros legátus deák szagolgatta az Erény strimf- 
lijét-cumpláját: kastélyos csempekályhák vörös-izzá- 
sig-töltése, latinórák lassú forgadozása!... holott a jér- 
cemellű tutor még a nyápic gróflányt is királykis
asszonynak esmérte és t a n g o - t a n g e r e - t e t i -  
g i - t a c t u m  praszlikvágásán úgy-de-úgy leske lte- 
kutakodta, hogy a vágy a plundráját majd szétvetette 
a kívánkozástól

amikor az ostorhegyes körmöst kapott, ha a nemes- 
úrfit nosztalgiázáson érték, a rókaképű libatolvaj de
resre húzatását penig a belső erkélyzsalu alatt megles
nie az Úrnő delektábilis titkos privilégiuma volt: szá
molni, hogy hányat üt a kasznár és hányat a háttér ro
kokó homályán a pendelóra

ó, azok a boldog idők, a soha-volt régi szép idők, 
amikor úgyan éltünk, mint a mesében Marci: h e v e 
sen ! azok a meseszép, mennyei messzeségben feltün
döklő, soha vissza nem térő, bimbor iskátulyába cso
magolt, aranypapírba göngyölt, selyemarany szalag
gal felpántlikázott régi szép idők-----


