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Oly gazdagnak hisszük magunkat, kedvesem, 
pedig csak egy régi mérleg minden vagyonunk. 
Tányérjain, míg gyümölcsöt mérek, 
érnek az évek, éveink; 
levük elfolyik lassan, mézesen. 
Együtt leszünk mi mindig, édesem 
— mondom, 
s egyszerre minden oly súlytalan, 
mintha csak álom lakná e házat 
s mi, a mérhetetlen időben fekve, 
álmodván életünk s azt is, hogy 
álmodunk…………… 
Az álom mögötti álom elsüllyed: 
csak álmodom, hogy álom lakja e házat 
s tudom, hogy itt vagy; 
arcodon gyermeket játszik a szélcsend; 
megszólítasz,  
s már nincsen más, csak az életünk; 
riadt szemem hártyavitrinébe 
a tört valóság újra visszavágyik: 
együtt leszünk mi mindig, kedvesem, 
a mérlegzúzó, társtalan halálig. 

 
fennfennfennfennsíksíksíksík����

 
és megérkeztünk a határtalan délutánba 
ahonnan tovább indulni bármely irányba 
merő ostobaság idővesztés mert lehetetlen 
a napfényszögesdrótos Idő telhetetlen 
délutánjából úgy kijutni hogy valamiképp 
ne mosódna ne kenődne el a kép 
egykori arcunkról fenyőág-reményeinkről 
indulás előtti emlékeinkről — 
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s mintha az értelem is megbabonázva 
Minden Idők délutánjában ázna: 
látja Istent amint füvet fát felhőt rendez 
egy régvolt délutánból holnapi végtelenhez 
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törődött tenyered 
tartsd az ég alá 
tartsd a nap alá 
lássák az istenek 
kérges érdemed 
apám 
 
csorduljon szívükből kegyelem 
tenyered sáncában meggyűljön 
duzzadjon öröm özönévé 
szájadban a szó zöldüljön 
olajfalevéllé 
mire a nap leáldozik 
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az út vitt el  
a szív hozott 
a szerelem 
az átkozott 
 
mozdul az ág 
a rézkilincs 
az út visz el 
a célbilincs 
 
nézlek ha látsz 
hallom hogy szólsz  
csak képzelem 
hogy vándorolsz
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Katona Görbe Pityu a mai napig sem békült ki a sorssal. A kapu előtt, a kis-

padon ült egyedül a szürkületben, az alsóbb falvakban már égtek a villanyok, tő-
lük felfele pedig, a fennvalóra mutató hegycsúcs irányában sötét volt már min-
den, a sziklák összeolvadtak az éggel.  

Aprókat bólogatva motyogott, egyik kezével egy botot tartott térdei között, 
másik kezét maga elé emelve hadonászott. Pedig talán jobb lett volna békét köt-
nie, mert így mindig ő húzta a kurtát. Suhanc korában egy nyári esőkor villám 
csapott a fába, ami alá behúzódott. Csak a szele találta, mondták az idősebbek, 
akik már láttak ilyent. A fa törzsét mintha földig hasította volna valaki, a szálkás 
darabok hajításnyira szóródtak szét a fűben. Ő azonban megmaradt. Estefelé ta-
láltak rá, miután már tűvé tették érte a falut. Nyitott szemmel feküdt a földön, de 
nem lehetett tudni, érti-e, amit mondanak neki. Hónapok múlva állt lábra, véz-
nácska is maradt egész életében. Ahogy megerősödött, dolgozgatott, amit le-
hetett, de a keményebb munkát nem bírta, így hát — a Katonák nemzetségében 
elsőként — elvállalta a csordapásztorságot egy öreggel.  

Nem házasodott meg. Aztán, amikor már jól benne járt az időben, és egyedül 
maradt a házban, összeboronálták egy szomszéd falusi fiatal özvegyasszonnyal, 
ám a tűzről pattant, szájas asszonyka rövid idő múlva hazaköltözött egy szó nél-
kül, mindenfélét összepakolva a házból, amit csak lehetett: szőttest, gabonát, 
edényfélét. Pityu ahogy estefelé a csordával beért a faluba, talán utolsónak tudta 
meg, mi történt vele.  

Bármilyen háborgó természetű volt, sosem tudta érvényesíteni akaratát, a fel-
nőttek átnéztek rajta, jobb esetben megsajnálták, még a suhanc legénykék is ug-
ratták ezzel-azzal, ha módjuk volt rá. Olyankor kipirosodott az indulattól, szinte 
érthetetlenül hadart, és veszettül hadonászott maga előtt.  

Próbált ő több is lenni, mint aminek látszott, gyönyörű beszédeket szedett össze 
magában egy-egy lakodalomra, egyéb ünnepségre, de mivel gyenge volt a hangja, 
néhány próbálkozás után le kellett mondania a közszereplésről. Húsvéti verseket, 
névnapi köszöntőket fabrikált néha, amikor megkérték. Ha idejében szóltak, felké-
szült rá, volt is ideje egész nap ilyeneken gondolkodni, aztán fejből mondta el a szép, 
rímes sorokat, helyben megtanította bárkinek, de le nem írta soha. Bicskájával gereb-
lyefogakat, más apróságokat faragott, volt is otthon neki mindig ilyenféle egy kar-
tondobozban, csak kérni kellett, ha valakinek szüksége volt rá. 

Az égiekkel, úgy látszik, állandó háborúságba keveredett. Egyik esztendőben 
pályát akarván változtatni, elvállalta a harangozást. Abban az évben hétszer kel-


