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gattam. Ennél az asztalnál tíz nappal azelőtt Évával meg a sminkmesterrel hármasban 
játszottunk, levegőbe pöcköltünk egy gyufaskatulyát az ujjunk hegyével, zörögve hullt 
vissza a bádogra; hogy ki mennyit nyer, attól függött, melyik oldalára esik, ez volt a 
játék. Most egyedül ültem itt. Éva valamerre Ráckevén árválkodott a családja körében, 
én meg itt -  titkos szerelmesek. A strandok még tele vannak, erre gondoltam. A druk
kerek kedélyes bőgése után a ritka gyerekkiáltások kuvikhangja, és a labda tétova puf
fanásainak felelete a száraz leveleknek, hát sikongattam szinte félelmemben. „Párisba 
tegnap beszökött az ősz”... ju to tt eszembe, puff! ím e, a sanzon! Nyár, eredj a fenébe!, 
gondoltam. Elhagyom majd a híd fáradt tömegeit, és otthon vár az üres lakás és anyám 
menthetetlen moccanásai a falak mögött. Erre gondoltam rémülten. Mert akkor még 
volt anyám. Holnap este elhagyott leszek, gondoltam akkor, évekkel ezelőtt, a szél meg 
majd megérinti elhagyott otthonom  ablakain a redőnyök léceit-ja j, jaj! Csak csendes 
ígérete egy könyvecskének, az én nyári nyugtalanságom könyvecskéjének -  az lenne 
csak jó! Gondoltam. Kézbe venném, és benne lakhatna íz. Otthon is olyan volt aznap 
este, mintha álmodnék. Éjfél közeledett, anyám m ár elaludt a falak mögött, a rádióban 
Palestrina halk miséje szólt, holnap kora reggel eltűnhetek a filmben, gondoltam re
ménykedve, holnap egyedül leszek, de holnapután talán lányommal a Balatonban, 
ebben a pillanatban azonban se hohem voltam, álmos voltam... nem, nem vagyok álmos, 
gondoltam, mit beszélek, csak álmodom. Pedig ma lényeges dolgokat ismertem fel, 
vigasztaltam magam, okos voltam, Shakespeare, Sztanyiszlavszkij, nagyon lényeges 
dolgokat. De kit érdekel?, gondoltam kétségbeesve, ki érdekel ez a sok hülyeség! Ha 
azt az ide-oda kódorgó könyvecskét meg tudnám  írni a nyárról! Berúgtam?!, kérdez
tem magamat akkor tehetetlenül, röhögve és kétségbeesve. Talán holnap sikerül erőt 
venni m agunkon, és elindulunk a Balatonhoz, gondoltam most a kocsi volánjánál, a 
kihalt városon át hazafelé, majd ott talán meglelem, miért olyan szép most ez a Bu
dapest, a városom, gondoltam a volán mellett, mintha álmodnék...
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Megannyi lom között
a ceruza helyett
Csu Fu egy sólyomtollra lelt...
Malmok, galambok,
várak, sasok felett
együtt járták a hegyeket...

Együtt, de hol a zöld füzet 
emelni csűrt és ceruzát?... 
M erre a bérc és hol a szárny 
s a sok hívő, pogány halász?...
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Se tó, hajó... Se szikla, vár 
s a sok-sok kolduló-barát 
m erre, kinek szedi Pannóniát?... 
És hol a volt... És hol a nyár?... 
Smaragd hideg az ősz.
Acélzöld prés fölött 
néha enged az ég 
és mustja kevesebb...

Barát helyett jég  zátonyán 
két part között 
mély lékek kútjain, 
a táblás rianáson át 
parancsra jön  a császári követ. 
Fehér malom őrli 
és hó jelzi nyomát...

Kertek, karók,
tornyok, pincék alatt
ahogy tábláról új táblára lép,
jégen, égen
világ és hold között
vele együtt
minthogyha egy chagalli kép 
-  a kék csokor -  
s a fénylő hajdani 
együtt csillámlana...

De hol a zöld füzet, 
és hol a volt és hol a nyár?... 
Virág és hold között 
akár a téli nád 
világ és ég ropog...

Ropog és léken, 
rianáson át 
két part között 
kemény sorok 
és villogó jelek 
hozzák a császár 
és a menny szavát...


