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23. MarÂt KÀroly ä (idûsebb) BibÂ IstvÀnn¢nak

Budapest, XIII. Balzac u. 32. 1960. januÀr 27.
Kedves jÂ Professzorn¢ asszony,
nem tudom elk¢pzelni, mi okozhatott volna csak ahhoz hasonlÂ ´r´met ¢s boldog
meglepet¢st szeg¢ny ́ reg fejemnek, minthogy annyi ¢vig k¢nytelen¡l Àpolatlanul ha-
gyott r¢gi jÂ barÀtsÀgunkra m¢g eml¢keznek, sût kedves leÀnya m¢g sz¢p virÀggal meg
is keresett kÂrhÀzi elesetts¢gemben. Sok mindent eszembe juttatott ¢s f¢l¢jszakÀn Àt
tolongtak agyamban a r¢gi sz¢p szegedi eml¢kek, az a nagy ...31 meg¢rt¢s, amellyel
neh¢zkes mondandÂimat nemcsak k´vett¢k, de ¢rtelmesebbre pofozni is segÁtettek.
AzÂta persze sok minden t´rt¢nt, csak arra k¢rem, ne higyje, hogy hÀlÀtlanul hallgat-
tam, amikor bajok, betegs¢gek ¢s rengeteg munka gÀtoltÀk minden megmozdulÀso-
mat. Ez¢rt is sietek most, amÁg ¢s ahogy ¢pen bÁrom, ezt a pÀr sort legalÀbb megnyug-
tatÀsomra megÁrni ¢s kedves figyelm¡ket a legjobb kÁvÀnsÀgokkal megk´sz´nni. 2 h¢t
mÃlva talÀn hazak¡ldenek, hogy otthon folytassam a betegs¢gemet, amÁg m¢g meg-
adatik.

Sokszor csÂkolom kezeit, ¢s a r¢gi szeretettel gondolok kedves csalÀdjukra

sajnos v¢n ¢s megt´rt hÁv¡k

MK
31. Itt k¢t szÂt nem tudtam kiolvasni.

Suhai PÀl

SOK SZíNES PAKSI K°P

Velem is fut egy rossz szek¢r,
s ha rÀzÂs Ãton haza¢r,
elsûnek û j´n a
domb m´g¡l el¢m, a Duna.

ý is szalad, mit is tehetne,
amÁg ezernyi r¢szletet:
ImsÂsi-erdût, SÀnc-hegyet,
KÀlvÀriÀt terel szemembe.



Mert bÀrhovÀ ¢rkezzem ¢n,
a F´ldnek mÂkuskerek¢n
c¢lom megelûz: fut el¢m,
mÁg vÀgtatok egyhelyben ¢n.

BÀr meg se mozdulok,
a szembesz¢l
arcomba vÀg, zuhog
sok merev, n¢ma ¢l.

ImmÀr a mÃltambÂl havaz rÀm.
TÀn ki se mondhatom,
hogy merre is lakom:
innen ¢s tÃl a Keskeny utca sarkÀn.

Innen tÃl,
hÀt innen indul
a kisgyerek harisnyÀs lÀba
templomba, iskolÀba.

°s ide t¢r meg,
de immÀr mint kÁs¢rtet:
megsz¢d¡lt sz¢p ikon-
feje bolyong utcÀidon.

Neveket mormolok.
Demetrovics¢k, Paxi¢k:
sok szÁnes, r¢gi paksi k¢p,
ti vagytok fantomok?

Vagy akit hajszolok,
s mÀr nincs hol laknia,
s viszi, mint hozta: el-tova
a Duna?
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