
eltávozott: ha nem tette meg eddig, most, szellernkezével. . búcsú
zóul, vesse oda ezt az egyetlen, föloldó szöt,

Egyaranyórát .hagyott rám, duplaföde1ű, zenélő, régi arany
zsebórát. Nagyapjáé volt egykor, a seín észé.. S egy levelet, ezzel a
fölírással : "Fiamnak, saját kezébe, halálom után."

Doboló szívvel téptem föl a borítékot. Hét évvel azelőtt írta.
furcsa, ideges betűivel. Pár sor volt az egész. Csak ennyi: az órát,
amit rámhagyott, el kellett adnia; nehéz viszonyai kényszerí
tették rá.

Amikor a koporsóban feküdt, virágok közt a ravatalon, sokáig
néztem. Pillája nyugodtan simult üreges szernére, orra ívén túl
világi nyugalom, roppant homlokán földöntúli béke. Nem az apám
volt: egy megszépült, kegyetlen, többé soha nem változó ismeret
len férfi feküdt előttern. Ajkát szigorúan összezárta s én nem
tudtam, honnét olyan ismerős az ismeretlensége, hol láttam már
ezt a merev maszkot az arcán. .

Aztán egyszerre eszembejutott egy messzí délelőtt, a színház
múzeumában. A ösöket mutogatta, a híres színésznöt, meg nővérét,

dédapárn feleségét S egy maszkot a falon, egy hideg és talányos
~ipsz~arcot: dédapám halotti maszkját.

Mikor koporsója födeIén dübörögni kezdtek a hantok, hirtelen
kisértést éreztem, hogy ebben. az izzó, metsző nyárban, ebben a
lázas napfényben utána kiáltsak, föltépjem a koporsót, letépjem
arcáról a maszkot s kifacsarjam dermedt ajkai közül az igazságot.

De akkor már a koszorúkat rakták rá a hantra és ő már mesz
sze járt, az ég bárányfelhői közt, az irgalmatlan magasságban.
Káposztalepkepár libegett a sirok fölött, lángolt a nyár, forrt a
temető virágalban az élet, a napfénv fuldoklott a rózsák kilángolf
vörösében. S ö úszott a felhők gályáján. utolsó, végleaes, örök
szerenében.

Ősei várták, a hajós és a szfnész.
Rónai (JJ/lirq:u.

VÉGH GYÖRGY:

HONVÁGY
Arnyas füzek alján

szomorú hattyúkal

kerget a szélvész.

Arnvas füzek alján

szornorú hattyúként

jó volna élni.

Nem lehetek én mar

fodros vizek habja.

szornorú hattyú se.

árnyas füzek alja

soha-soha én mái

nelTl ll'hetek.
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