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Helyt kell állnomHelyt kell állnomHelyt kell állnomHelyt kell állnom    
 

Mosom, foltozom,  
fiatalosra átszabom 
kibogozhatatlan szövésű  
hatvan évem, 
karcsúsítom magam: 
körülkocogom  
az eljövendő napokat, 
perceket, pillanatokat, 
teleszívom tüdőm a képzelet 
ózondús levegőjével, 
fölfrissítem lábam  
a havas hegyre 
kapaszkodó füvek hajnali 
és esti harmatával, 
gyakorlom az alázatba hajlást, 
elkapni fejem várható 
pofonok horgai elől, 
bőrömből hasított 
kötélen ugrálok, 
eldőlt fatörzsekkel,  
havas sziklákkal súlyozom… 
 
Helyt kell állnom 
az utolsó szorítóban is, 
s közönségem aligha lesz: 
sarokba szorított 
életem jelképei, 
almazöldre festett falak 
s a ködös horizont csuklópántjain 
nyikorgó ablak bámulják majd némán 
a ki-ki párbaj utolsó menetét…  
 



122 Múzsa és lant 
  

ŐszŐszŐszŐsz    
 

Éjszakába  
roskadó napok 
és napokba  
támolygó éjszakák 
csillagporos  
romjai között  
baktat az ősz, 
hajlott hátán 
oldalra 
csúszik a nap, 
el-elejti értékes 
batyuját, 
fák hegyén siető 
égi járókelők 
segítik hátára újra, 
de halad tovább, 
röstelkedve, 
elszánt-dacosan, 
mint vásárba  
igyekvő parasztok, 
amíg egy csupasz fa 
tövében összeroskad… 
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Ingyen sörIngyen sörIngyen sörIngyen sör    
 

A délelőtti felhők mintha a semmibe vesztek volna, az árnyékos épületből 
amikor kilépett Mazsola, elvakította az erős fény. Egymást érték az autók, sokáig 
várt az átjárónál. Három óra elmúlt, és még pár dolgot el kellett intéznie. A ká-
vézók teraszán nem látott szabad asztalt, benézett két helyre is, aztán ráérősen 
továbbállt. Egyik üzletben néhány borítékot vásárolt, másik helyen cigarettát, az-
tán átvágott a főtéren, a posta felé. Megcímzett és feladott két levelet, egy önki-
szolgálóban halkonzervet és szalámit keresett, sokáig válogatva. Visszafelé, a fő-
téren elemeket vásárolt, aztán az utcán előkereste táskája kisebbik rekeszéből a 
kis papírt, amire a tennivalókat feljegyezte. Pirospaprika, bors — ezt az előbb is 
vehettem volna — nézte a cetlit, de már nem tért vissza. Negyed öt — nézte az 
óráját. Még mindig forrón sütött a nap, a főtéri park ágyásaiban kókadoztak az 
apró virágok.  

Majd holnap — legyintett, és zsebébe dugta a cetlit. Elindult a hosszú, egye-
nes utcában. Rövidnadrágos, kerékpáros lányok suhantak el mellette, gyerekko-
csit toló öregurat került ki a járdán. A híd mellett, a szomorúfűzfák árnyékában 
előkereste napszemüvegét. Leapadt a folyó — csodálkozott, és felkönyökölt a 
meleg betonra. A halászokat figyelte, egyik-másik a park hatalmas fáinak árnyé-
kába húzódott. A parton, iszapos gumiabroncsok mellett verebek fürödtek a 
homokban. Mélyen beszívta a víz szagát. A szél enyhe hársillatot hozott, az au-
tókból dübörgő zene miatt nem volt kedve tovább bámészkodni.  

Került egyet, visszakanyarodott a folyóhoz közeli vendéglőhöz. A zsindelyes 
teraszon alig néhány asztalnál ültek. Egyik sarokban leült, közelében mindegyik 
asztal szabad volt. Előkereste a cetlijét, táskájából tollat kotort elő és kihúzott 
néhány sort a listáról. Itt már nem érződött a meleg, langyos szél kapta el a ciga-
rettafüstöt. Egyenruhás, fiatal lányok álltak a vendéglő ajtajánál, egyikük, üres 
hamutartóval a kezében, feléje indult. 

— Egy csapolt sört — mondta Mazsola, még mielőtt a pincérlány köszönt 
volna. Rövid, fekete hajú lány volt, elmosolyodott és a szomszéd asztalokra is 
hamutartót tett.  

Csöndes hely volt, zene sem szólt. Elmúlt már az ebéd ideje, Mazsola még-
sem volt éhes. Újabb cigarettára gyújtott, és egykedvűen nézte, kik ülnek a tera-
szon.  

Megszólalt a telefonja, sietve kapta elő. Régi ismerőse, egy újságíró érdeklő-
dött, merre lesz délután. Elnyomta a cigarettát, elmondta, hol van, és hogy itt vár 
rá. Letette a telefont az asztalra, megnézte az óráját. Jó negyedóra múlva? Aprót 
bólintott, és újabb cigaretta után nyúlt.  


