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Téged kereslekTéged kereslekTéged kereslekTéged kereslek    
 

Téged kereslek minden dalban, 
lágyan hullámzó nagy sóhajban, 
megváltást hozó napsütésben, 
esőben, szivárványfényben. 
 
Téged kereslek fűben, fában, 
az édesanyák mosolyában 
Téged — a gyilkos szenvedélyben, 
titkos, kéjjel telt ölelésben. 
 
Téged kereslek minden Mában, 
izzó, fájdalmas ragyogásban, 
minden árnyékban, minden kékben, 
forrásban, hegyi tó vizében. 
 
Téged kereslek minden lázban, 
életben, szívdobbanásban, 
szavakban, mondatban és képen, 
Téged — a kora ébredésben, 
 
Csendben vagy könyörtelen zajban — 
Téged kereslek — önmagamban. 
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Bölöni DomokosBölöni DomokosBölöni DomokosBölöni Domokos*    
 
A rendszeres írásnak a helybeli irodalmi kör fészekmelegében inkubátorodott 

neki. Már régóta közölt, amikor közölték vele, jó lenne, ha összeszedné magát... 
kötetbe. Novelláinak témáját többnyire az árcsói borvízforrásból meríti, s otthon 
ereszti fel hígított csapvízzel. Műhelytitokban teszi, és közben várja, hogy az ille-
tékes hargitai múzsa tarkón legyintse. 
 

Leborult szivarszipka 
 
Füttyös Pista olyan szegény volt, mint a templom egere rekvirálás után. Ha az 

adószedők keresték, a szomszédtól kölcsönzött alultáplált verebeket, ajtaját pedig 
egy kocsmai verekedésben szíven szúrt szalmaszállal támasztotta meg. Füttyös 
Pista tanyán lakott, fent Ciheres-tetőn, ahol a deszkából deckalevet főznek, az 
almáriumból szilvóriumot, s a csillagos ég olyan közel van, hogy a vegyesbolt el-
látása kizárólag a Göncölszekérrel történik. Amikor sok áru gyűlt össze, a Nagy 
Göncöllel zötyögtették fel, amikor kevés, a Kis Göncöl is megtette. 

Az emberek telepes rádióból hallgatták a híreket, s amikor a szpíker azt 
mondta, hogy alagsorban repülnek a macskák, akkor patkánymérget vettek rá, 
hogy megváltozik az idő. Igaz, Füttyös Pista rá se rántott a telepes szpíkerre meg 
az időjárás női szeszélyeire. Ő csak fütyült, fütyörészett, mint a filharmónia rigó-
ja, és két füttykoncert között házasodni készült. 

— Azt a leborult szivarszipkáját! — borult ki idegice, hamisítatlan népi hoz-
záállással. — Milyen bennvalóba vigyem a felkontyolt csajt? 

Ha arra gondolt, hogy tanyai bungalója még egy diszkréten puszilózó gerle-
pártól is összedőlhet, trillázó pacsirta-kedve a földre szottyant, és ülőfürdőt vett 
a porban. De Füttyös Pista párválasztó szándéka olyan erős volt, hogy exkavá-
torral még a Madarasi Hargitát is elhordta volna, ha zsebkendőjének mind a négy 
sarka úthengerrel van vasalva. 

Füttyös Pista felpattant hát egy kölcsön-traktor nyergébe, és lelovagolt a falu-
ba. 

 
__________ 
*Megjelent a Sánta pegazus című kötetben, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1985  


