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A BRAZIL

A Brazil sincs már. Illetve van,
csak átlényegtelenült Rémy Martin bárrá.
Vince úr, a szuperpincér pedig nyugdíjba ment
(nála még hitelbe lehetett inni,
sôt apróbb kölcsönöket is folyósított).
Ott üldögéltünk ifjan Gézával és Alizzal,
áhítatosan vártuk, hogy megjelenjen
Székely Mihály, esetleg Ilosfalvy vagy Ferencsik
(habár a nagy „Fartúró Toscanini”, ahogy becézték,
inkább egy Semmelweis utcai presszóba járt
konyakos kávéra). Székely egyszer éppen
Londonból érkezett, a barátok és rajongók
izgatottan faggatták, hogy hát milyen is volt a Covent Garden,
ô mondta, hogy „ó, nagyon jó volt, de a bifsztek,
gyerekek, a bifsztek, ilyen vastag (mutatta
két ujjával, hogy milyen, és milyen jó véres
és ress volt), ha belevágtál, öregem, ki-
csordult a rózsaszín lé, és fantasztikus adag
sült krumplit adtak hozzá, meg borsót, meg
zöldbabot, meg mindenféle zöldséget, meg három-
féle mustárt”. „Na de a Covent Garden, Mihály...”
„Ja, hogy a Covent Garden... Hát igen, le a kalappal.
De a színészbüfé, hát az, meg kell mondanom,
elég snassz volt.”

MILYEN KÁR

Milyen kár, hogy pont most halok
meg, mikor már lehetne jobb,
de így se rossz, békén megyek
alkotni szelíd elegyet
vízzel, lösszel, agyaggal, avarral,
hólével, nyári zivatarral,
a törkölyszagú ôszi lombbal,
vár reám a békés domboldal,
mondjátok meg, sok idô kell-é:
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megtérnem Lilla, Maya mellé.
(Én elpihennék már a sírba,
de ki vigyáz akkor Marira?
Ki vesz neki egy szál virágot,
ha engem a szú már lerágott?)

JUTALOMJÁTÉK

Köszönöm a tapsokat.
Jólesett. De többé már
nem ismétlem meg maga
m. 

Rába György

HÉTMÉRFÖLDES

Folyvást arról álmodoztam
útra küldöm csak bakancsom
port rúgdaljon sárt dagasszon
amíg otthon testem-lelkem
kísérgeti képzeletben
bakancsomat útra küldöm
csavarogjon a tág földön
ódon favázas házakon
révüljön el ámuldozzon
bô lépteit fasor lombja
dédelgetô árnyék óvja
ismerjen meg gyiloklesô
sikátorban múltba veszô
kalandokat lávakövek
írván talpán történetet
kövér jégen csalinkázva
nevelôdjön bátrak bátra
akkor is ha hártyásodik
azt lesse csak hogy hányadik
hol aprózzon hol kaptasson
bírja ki nem anyámasszony
legénye nem vár reája

254 • Rába György: Versek


