
DÉNES TIBOR:

A KÖLTŐ APJA
Már harmadszor kopogtak az ajtón. Először szelíden, szinte bocsá
natkéroen, aztán kisse határozottabban, mintegy rígyelmeztetve,
most meg erélyesen, majdnem követelódzóen. Az els ó kopogásra
nem eszmélt a költö. Az éjszaka gyalog jött haza. Csíráztató, csil
lagos éj volt. Fel-feltűnő, kóbor emlékeket idézett. Egyszerre csak
hirtelen megszakadt az emlékek sora s ahogy befordult a sarkon
a traríknál, lökésszerűen egy gondolat lepte meg. Szép, érzéses
gondolat. S ahogy közeledett a házuk felé, vibrálni, élni, alakulni
kezdett benne a gondolat. A lépcsőn felfelé jövet pedig már biz
tosan tudta, hogy ez is olyan gondolat, amely nem hagyja el ad
dig, míg nem talál formát a számára. Teremtő gondolat és alkotás
kivánkozik ki belőle. Lefekvés előtt szokása szerint megivott egy
pohár nehéz vörösbort és amig csak el nem aludt, minden figyel
mét a gondolatra összegezte. De kívánta az alvást is. Az alvás jó,
érlel.

Reggel szigorúan meghagyta a házvezetőnőjének, hogy senki
se zavarja, dolgozni akar. Keresni akarta a formát az éjjel rá
köszöntő gondolathoz. Az ablak elé állt és nézte a fákat az utcán.
De a szeme mást látott. Különös képek bontakoztak ki a ködből és
egyre jobban közeledtek a költőhöz. Az ujjai önkéntelenül az
ablakfán játszottak: Egy-kettő ... egy-kettő. Az első mindig gyen
gébb, rövidebb, a második erősebb, hosszabb. Jambus ... jambus.
Jön, itt van a forma. A ritmus hozza a formát. Az hozza a szavakat
is, a szép színes szavakat.

Ekkor kopogtak először az ajtón. A költő nem hallotta, a halk
zaj egybevegyült az ujjai játékával. A második kopogásra már
mintha eszmélni kezdett volna. ösztönös, hessegető mozdulatot
tett, abban bízva talán, hogy ezekben az ihletett órákban, karjának
egyetlen lendületével minden zavarást és zörejt el tud távoztatni
magától. S az ujjai játszottak tovább, ritmusban, álmodozva. Az
utolsó kopogás azonban vad volt és úgy megrezzent tőle, mintha
mellbelökték volna.

- Miért háborgat? - kérdezte ingerülten a házvezetőnőjétől.

Pedig különben szelíd volt a költő és mindenkihez udvarias. 
Megmondtam, hogy senkinek sem vagyok itthon I

- De kérem, a postás... Azt mondja, látta a szerkesztő urat
az ablakban. Valami nagyon fontos küldeményt hozott ... és csak
a saját kezébe adhatja.

- Nem érdekel - akarta mondani. De a postás már meg
jelent a fogadószoba ajtajában. Nagy hússzínű boríték volt a kezé
ben. Duzzadt benne a tartalma. A költő megnézte a címzést: Szigo
rúan bizalmas és csakis a saját kezébe I - ez a két utasítás volt
ráírva, mord öles betűkkel. S ez az írás, ezek a betűk? A. költő,

míntha kételkednék bennük, megfordította a borítékot és niered
ten nézte a feladó nevét. Aztán gépiesen írta be kézjegyét a postás
könyvébe.

Letette a paksamétát az Iréasztalra. Nem merte rögtön fel·
nyitni. Egy ember titkát sejtette ebben az ormótlan borítékban.
S ez az ember sok volt neki, rejtetten is majdnem minden. Az
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apja. Régen váltottak levelet egymással. Évtizedek és életformák
ellentétei álltak közébük azóta, hogy nyári vasárnapokon a Pecére
jártak ki horgászni. Milyen messzire kell az emlékezésnek vissza
nyúlnia, hogy együtt lássa az apát és kisebbik fiát, bizalmas
szerető közelségben. Mert akkor egyszerre csak valami feszítő

nyugtalanság lepte meg és féktelen erővel tört rá a vágy s az első

szerelern. S az érzelmekkel együtt jött a költészet. Előbb csendes
unalommal, aztán haraggal gondolt a vasárnapokra. amikor mise
után a horgászfelszereléssel a füzesbe kell elkísérnie apját s hall
gatnia, mí történt egész héten a hivatalában, a niegyeházán és
ülni órákig a patak partján fojtott némaságban, nehogy el riasszák
a halakat. Pár hete olyan szépek voltak még ezek a kis kirándu
lások s oly mulatságosak apjának tréfás esetei a megyei urakkal
és abetévedt parasztgazdákkal. S a könnyező füzek sötét árnyéka
a napfényes vizen, az ugrándozó békák és a horgászat különös
izgalma, amint apja kissé rekedtes hangján odasúgta neki: Pedzi
már ... most! - s ügyes rántással kihúzta a horgot, amelyen ott
rángott-vonaglott az ezüstszínű halacska, - igen, pár hete még oly
elromolhatatlanul szépnek hitt játék volt mindez, De most egész
héten a vasárnapi felhőszakadásért és a szélviharért imádkozott,
mert a szemergélő eső nem riasztotta vissza az apját. Pár csepp víz
nem árt, - mondta kis rezes nevetéssel - sem nekünk, sem a
halaknak. Ilyenkor szívesebben bújnak elő. - De azon a nyáron
a vasárnapok szinte mindig derűsek voltak és bőséges a halászat
s csak az ő karnasz lelke fordult egyre borúsabbra. Aztán egy
vasárnap reggel megérett benne az elszánás, apja elé állt - mín
den mozdulatra és szemvillanásra emlékszik - és azt mondta: Ma
nem megyek horgászní l Vigye, apám, Kazit! - Kimondta s ahogy
apja csodálkozó tekintetét meglátta, már-már meg is bánta! De oly
szertelenül vágyott arra, hogy ezen a vasárnap délelóttőn egyedül
lehessen. A temetőoldalba kívánkozott. Bele akart feküdni a fűbe

s nézni-nézni az eget s nem gondolni semmire, talán még arra
sem, míért olyan feneketlenül kék felette a végtelen levegőréteg,

Később mez elő akarta szedni a kis pepitafüzetet - most is meg
van az egyik fiókban, - hadd buggyanjanak ki belőle az egyeriet
len, kamaszos verssórek. Azt hitte akkor róluk, hogy halhatatla
nak, mert Emmiről, a rokonleánykáról szóltak s arról, hogy az
élet nagy igéret... Emmike .•.

Te vagy a ny6r,
Forró szerelmes nydr •..

Vigye Kazit! - mondta újra, valamivel kevesebb elhatározott
sággal, mert tudta, hogy ez olyan tessék-lássék beszéd. A bátviát
hiába hívná apjuk, az valahogy mindig a családon kívül élt. Kazí
reggel felkelt s rohant az iskolába, délben bekapta az ebédet,
vette a könyveit és futott az egyik osztálytársához. Azzal együtt
tanult. Kázival nem volt soha semmi baj, de már nagvon korán
mindnyájan számoltak azzal, hogya család számára körülbelül el
veszett. Még anyika is sejtette ezt. Anyika? Ö is tanúja volt ennek
a csúf kis jelenetnek, ő is látta a csalódást és a szomorúságot az
apa arcán. Anyika akkor kérlelni kezdte - mert anyika sohasem
parancsolt, mindig csak kért, szelíden, sokszor szavak nélkül.
inkább csak a szemével. - Menj apáddal. kisfiam! De apján már
felülkerekedett a sértettség és a harag: Magam megyek! - hangja
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nyerseségéből azonban kiérződött annak az embernek a bánata,
akire valami nagy kiábrándulás szakadt. Az a vasárnap délelőtt sem
volt olyan szép, mint remélte. A pepitafüzetet sem koto da elő a
zsebéből. Egyre az apját látta, a kétes hangját hallotta. Kamasz
volt, de már tudta, hogy az ő barátságuknak az apjával talán
örökre vége van. Nem annyira ismerte, mint inkább az ösztöneivel
érezte apjának elfordult, tőle mind jobban elszigetelödő természe
tét. Meg sem kísérelték többé, hogy újra egymásra találjanak.
S ez volt éppen az elcsüggesztő, mert minél nagyobb lett a szaka
dék közöttük, a költö annál jobban szerette az apját. Rejtetten
szerette. .

Fekete esztendők tágították-mélyítették ezt a szakadékot. Az
érettségi előtt meghalt anyika. Olyan észrevétlenül vesztették el,
mint arnilyen észrevétlen volt az élete. Egyszerre csak nem volt
közöttük. Kazi már második éve járt az egyetemre s a szünídö
legnagyobb részét egyik barátjánál töltötte. Ök ketten meg egész
nyáron át harcoltak egymással. A költő a hivatásáért küzdött, az
apja meg... Miért is? Vagy: ki ellen és kiért? Mit is akart az
apja? l Természetesen, hogy adja be kérvényét a vármegyéhez s
legyen mezei jogász - odahaza. Ezt kívánja a családi hagyomány
s ez a dolgok megszokott rendje. De a költő már akkor is borzado
zott a dolgok megszokott rendjétől. Pestre akart kerülni, a leve
gőre, az életbe s megköstolni az élet ízeit és várni arra, amit egy
szer el kell mondania. Aztán Jött az a júliusvégi délután, amely
nek fanyarsága és fájdalma még annyi évig kísértette. A megyei
urak borozgattak éppen a kert jükben, a gesztenyefák alatt. Újra
elparentálták anyikát, hümmögve, bizonykodva. Egyszercsak Zoltán
bácsi, a főjegyző feléje fordult: Aztán, mi leszel, öcsém? - Költő

- mondta egyszerűen s közvetlenül. Az apja erre felnevetett. Nem
is nevetés volt eZ,inkább nyerítés, gúnyos, dühös ordítás: Hallot
tátok, urak, költő lesz a fiam! Költő! - Hát az mi? - kérdezte
Zoltán bácsi s ő is nevetett, kicsit lenézően, kicsit gúnyosan, de
jóindulattal. Mind így nevettek az urak. - Majd kiforrja magát!
- legyintett végül keresztapja, a kövér főügyész és másra terelte
a szöt, Később ő bement a szebájába s levelet Irt anyika özvegy
nővérének. Kérte, hívja magához az őszig. Nem is ment többé
haza. Sokáig, nem ment, különösen aztán nem, hogy apja újra
megnősült. Nem haragudott rájuk, sem apjára, sem Mariskára.
Természetesnek találta, hogy egy java korában lévő, vidéki úri
ember, aik valamikor szeretett horgászní járni a kisfiával, de aki
szeréti a jól elkészített, bőséges ételt, a tiszta ruhát, az ódonillatú,
rendberakott szobákat is éppenúgy, mint a dolgok megszekott
rendjét, az nem tud még lemondani az életről és nem tud magá
nyosan élni. Miért is élne egyedül? Nem, a költő még gondolat
ban sem tett neki szemrehányást, hogy nem maradt hű anyika
emlékéhez. Mariskának meg még kevésbbé. Nem az ő ügye volt,
nem rá tartozott ez a házasság, de ha rágondolt, a szemét kicsit
elöntötte mindig a könny. Csak azokat a leveleket szerette volna
megkapni, amelyeket apja és anyika váltott egymással a jegyes
ségük idején. Tudott róluk, egyiket-másikat ismerte is és úgy fájt
az a tudat, hogy anyika szerelmeslevelei Mariska közelében van
nak. A kezébe is kerülhetnek, el is olvashatja őket. De amikor el
kérte, apja válasza zordon volt és elutasító. Talán most mégis el
küldi. Mit is küldhetne mást? l Az örökségéről lemondott Kau
gyermekeinek a javára. A levelekI ...
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Most végre kezébe vette apja küldeményét, Ez a hússzínű

nagy boríték! Ilyen volt az is, amelyben hosszas tusakodás után
hazaküldte első versesíüzetét, a Halálos fiatalságot. Mert a versek
csakugyan eljöttek. A megálmodott szép szavak nem hagyták cser
ben. Kötetek lettek belőlük s drámák és regények. Mikor egy-egy
könyve megjelent, feltett szándéka volt, hogy nem küldí el apjának.
A végén mégis mindig postára tette, ezzel a változatlanul vissza
térő ajánlással: Apámnak - a fia. Egyetlen egyszer sem köszönte
meg az apja. Mintha nem vett volna tudomást róla, hogy a fia
költő. Ha néha mégis írt, közömbös hangon majdnem érdektelen
dolgokról számolt be. Senki sem olvashatta volna ki, vajjon van-e
valami a sorok mögött, S most ez a duzzadt boríték? I Csak anyika
szerelmeslevelei lehetnek benne!

Felvágta a boríték szélét, aztán sz-imét behúnyva egész tar
talmát kihullajtotta az íróasztalra, mélyet lélekzett az orrán át.
Anyika ólevendula illatára vágyott. Kis csalódással nyitotta fel ft

szemét. Nem a levelek voltak. Meglepetéssel kezdett turkálni.
Sok egyformára vágott papírlap hevert előtte, megszámozve piros
ceruzával, mint a megyeházán az íktatóban az akták apapírokon
apjának táblabírás, pípafüstlehelletű betűi. Versek. Száz, ... két
száz. .. háromszáz vers! Felemelte az egyiket, olvasni kezdte, de
az agya nem fogta fel a értelmét. újra kotorászni kezdett. Végre
megtalálta a kísérd sorokot.

Kedves Fiam!

Nem szerétném látni az arcodat, amellyel átveszed a sok
komisz írást. Elolvasod-e vajjon? Még csak nem ís akarom magam
elé képzelni a tekintetedet. Csak azon töprengek, mit gondolhatsz
majd magadban rólam. Biztosan meghibbant az öreg, - véled 
vénségére verseket farag s elküldi a fiának, akiből nem akarta,
hogy költő legyen. Mit felelhetnék én erre? Semmit, kedves fiam.
Csak azt, hogy tudtommal nem hibbantam meg. úgy végzem a
kötelességem a hivatalban, mínt eddig és úgy élek Mariska mel
lett, mint eddig. Csendben, öregesen. Csak néha délelőtt, amíkor
a titkárom a megyének rámtartozó, ügyesbajos dolgait adja elő,

mintha pár percre kikapcsolódnék a figyelmem és valami egészen
másra kellene gondolnom. Mire is? Ez változó. Egyszer az én
szürke hívatalnok életemre, máskor rátok, a fiaimra, akiket olyan
ritkán láthatok, hogy vannak ís fiaim, meg nincsenek is. Aztán
anyátok, az én boldogult jó feleségem is eszembe jut, meg Mariska
is, akit te, kedves fíam, bizonyosan félreismersz. Mert Mariska
rendes, derék háziasszony és becsületesen gondomat viseli. Pilla
natokra a házunkat is látom, amit még a nagyapám építtetett.
majd meg az öreg gesztenyefákat, egyszer szirmos rózsaszín virág
[aikkal, máskor kopaszon, a hidegben dideregve. S látom a cselé
deinket, a panduromat és a titkáromat is, nem azt az élőt, akí illő

távolságból enyhén felémhajolva referál valamit, hanem ugvanazt
a titkáromat - s mégsem ugyanezt! -, aki egyszer Zoltán bácsi
Juci lányával lovagolt ki a határba s én az erkelvajtóból láttam,
hogy olyan csüggedten ügetett mellette. (Nem is lett semmi a há
zassázböl.) Csak rövid percekig tart ez az én figyelmetlenségem.
a jó fiú észre sem veszi rajtam. De az ebédutáni szundikálás be
fejeztével megint csak elékerül a délelőtti röpke kén. Most máj'
tartósabb és szeretek vele félrevonulni az emberek elől. S ha ma
gamba maradok, olyan élővé válik, bogy szinte nem tudom, a kép
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él-e igazán, vagy a valóság, amely körülvesz. Aztán, kedves fiam,
leírom, amit látok. Vers-e ez? Mintha nem is száradozó kezem írná
a sorokat. Olykor rácsodálkozom a kezemre: vajjon az én kezem
mozgatja-e az ujjaim közt a ceruzát? Van aztán úgy is, hogy el
akad a kezem és rimet, kádenelát kell keresnem. Ilyenkor a te
verseidtől kérek segítséget, Mert ne hidd, hogy nem olvastam a
könyveidet. Büszke vagyok én rád, kedves fiam, de olyan nehéz
volt ezt eddig megírnom. A vereségemet vallottam volna be. S ez
a legnehezebb magamfajta öreg, vidéki embernek.

Hogyan is kezdődött? Nem akartam én soha semmit ellenedre.
Ha azon a régi-régi vasárnap délelőttön - emlékszel-e rá? 
nem tagadod meg tölem az én kedves szórakozásomat, a közös
horgászást, akkor én nem hadakozom úgy ellened és a hivatásod
ellen, amelyben határozottságod láttára a lelkem mélyén már
kezdetben is hittem. De te nagy csalódást okoztál nekem, kedves
fiam. Olyasvalamiről álmodeztarn én, ami a mi családjainkban ki
csit ritka; nemcsak az apád, - a pajtásod, a barátod szeréttem
volna lenni. Ha visszagondolok, soha életemben nem is volt nekem
igazi barátom. A cimborák és a sógorok nem barátok. Belőled, ft

matr6zruhás és csíkostrikós kisfiúból akartam kinevelni az én
egyetlen barátomat. Nem sikerült. Amikor a legkevésbbé vártam,
te ellenálltál és azt mondtad: Ma nem megyek horgásznil Vigye,
apám, Kazít l Pedig, ha velem tartasz és őszintén szólsz hozzám,
én, azt hiszem, megértettelek volna. Igyekeztem volna mlndent
megérteni. De aztán keserüségemben megfeledkeztem arról, hogy
kamasz vagy, aminthogy arról sem tudtam, hogy megindult benned
egy csodálatos folyamat, a költészet. Ma már tudom, hogy elhibáz
tam veled. Melléd kellett volna állnom, még akkor is, ha te el
akartál volna taszítani magadtól. Én azonban harcoltam ellened.
Megfizettem az árát. Mikor te .a nénédtől egyenesen az egyetemre,
vagy a szerkesztőségbe mentél - magam sem tudom, hogy hová!
-, életemben először sírtam. Szégyeljem-e ezt előtted? Egy kis
kényelem ből, de főképp dacból vettem el Mariskát, Mennyire vár
tam akkor, hogy tiltakozol. Te hallgattál s bennem egyszerre va
lami heves lelkiismeretfurdalás támadt.

Egyik délelőtt a keresztapádhoz meatem át az ügyészségre.
Valaki volt nála. Az ügy nem volt fontos, nem akartam zavarni.
Meghagytam, jöjjön majd át hozzám. Miért, miért nem, visszafelé
nem a kisfolyosón át - amit te is ismersz, -- indultam, hanem ft

hivatalszobákon keresztül. Pedig nem szeretem, ha az emberek
felugrálnak a helyükről és idegesen kapkodnak az asztalukon.
mintha rajtakapták volna őket. Egyszerre csak megálltam. Az
egyik sarokban háttal ült két férfi - engem nem vettek észre 
és erősen faggattak egy asszonyt. Borzalmas nő volt, zsíros, feke
tés-szürke haja hátul kis kontyba összefogva. A húspárnák egészen
körülfogták a ravaszul ide-odapislogó két nagy barna szemét.
Egyre egy tizenhat-tizenhétéves-forma lány felé bökött sötétkörmű
hüvelykujjával. Lopás, orgazdaság - derült ki mindjárt - és a
megyének van valami köze hozzá. De megmagyarázhatatlanul nem
tudtam továbbmenni. A lány még rettenetesebb volt, mint az asz
szony. Hasonlítottak egymáshoz, a lánya volt, vagy a húga a nő

nek. Egy tömbből faragott, súlyos testén rongyos, mocskos ruha
lógott és akármit kérdeztek tőle, hallgatott. Ostobán, rendíthetetle
nül. S az arca? Az ő szemében nem ült ravaszság; bárgyú volt ez
a szempár, rémítően egykedvű és bárgyú, bárgyú... Az volt elle-
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nük a Tád, hogy az anyja, - vagy nevelő nénje - míndenüvé be
szegődtette és arra kényszerítette, hogy lopjon. A lány lopott, tizen
kétéves kora óta lopott. Az asszony meg mindent szépen eladott,
A lánynak semmit sem adott belőle.

Szabad levegőre vágytam. Mi emlékeztetett oly hirtelen és
megokolatlanul ennek az ocsmány kis esetnek a hatására a mi
kettőnk viszonyára, nem tudnám megmondani. De egyre csak rád
és rám gondoltam, a különvált két életünkre s arra, hogy te elle
nem tudtál szegülni és te nem loptál évek, évtizedek óta az én
parancsomra, az én életem kényelmére. Te nem pusztítottad el
istenadta tehetségedet a kedvemért! Költő lettél, amint megmond.
tad l Kínos napok jöttek ekkor rám, a hivatalba se mentem be.
Magamat vádoltam, inkább csak ok nélkül. Reggelenként elhatá
roztam, hogy írok végre neked és mindent megmagyarázok. De
amikor arra került a sor, agyarn az első szavakba belebotlott. Mit
is kellené megmagyaráznom a fiamnak? S hogyan? S én, az öreg
megyei róka, a jó ivócimbora megmagyarázhatatlanul sokat szen
vedtem. Már arra is gondoltam, hogy nyuzdíjaztatásomat kérem.
de nem tudtam volna megmondani, miért. S a viaskodásaimmal
egészen magamra maradtam. Vajjon Mariska megértette volna-e
lelki küzdelmemet, ha előhozakodom vele. Hiszen nem történt
semmi: a fiam költő lett, országoshírű költő és én a megye egyik
első embere vagyok s Mariska a feleségem. S Kazinak gyermekei
vannak. Unokáim vannak. Zökkenésnélküli élet! S mégis! ... De
ha egy szöt szélek Mariskának, az ágyba dug és a gyógyteáival
itat, mert azt hiszi, megártott valamelyik étele. Sokat szenvedtem,
töprengtem, kedves fiam. Ebből a lelki nyavalyából aztán tudtodon
kívül te mentettél ki. Első kötetkédet, a Halálos fiatalságot vettem
megint a kezembe. Ahogy felnyitom, épp arra a versedre téved
szemem, amelyben arról írsz, hogy a szülők mindig csak jót tesz..
nek gyermekükkel: ha ülik, ha verik, ha elállják az útjukat, ami
az életbe vezet, jót tesznek. Mert jó a szenvedés is, ami a szülőktől

van. S ha lopni tanítják és a tehetségüket akarják elnyomni'? 
kérdeztem magamtól, de már megcsendesedve, kevesebb szenve
déssel.

Azon az estén megszületett az én első versikém. (Piroseeruzás
egyes szám jelzi!) S jött a többi, sorban. Furcsa leírnom, - de
szégyenkezés nélkül teszem, - te vagy az apjuk. Tőled kaptam a
verselést - mert az, a költészettől messze van! - és a megnyug
vást. Kifele nem változott az életem, de befelé már más. Mennyi
mindent kezdek én most érteni, amihez nem volt fogalmam. S látni
kezdek, kedves fiam. Köszönöm ezt neked, verseim apjának!

Tudom, ha rosszak is, nem nevetsz ki verseimért. Olyan eze
retettel másoltam neked, mint ahogy szerettelek, mikor e~ütt jár
tunk ki a Pecére horgászni. úgy is olvasd őket. S ha akad köztük
olyan, amelyik kibírná a nyomdafestéket, egyengesd az útját. Hiú
vagyok én is, mint minden költő, mégha versfaragó is. De nehogy
az én szürke hivatalnoknevem írd alá. Keressünk .,költőfiadnak"

valami álnevet, Például ezt: Pater.
Nem hívlak haza. Épp elég régóta várok már rád. Szeretettel

köszönt apád, János."
Kedves, kedves versek - a költő olvasta egyiket a másik

után. Az idő mult s még mindig olvasott. Kicsit öreges, kicsit régi
módi versek voltak, de olyan 'kedvesek. Könnyesen kedvesek. S
milyen közeli rokonai az ő verseinek. Szavak, szófűzések, mondat-
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fordulatok, mennyi közös vonás! De nem az apja tanulta tőle.

Mélyrolfakadt rokonság ez, elemezhetetlen és titokzatos. Hányszor
kérdezte önmagától egy-egy új s mégis ősi szó megtalálásakor: Ezt
kitől kaphattam ? Most már sejtette. Az apján keresztül talán attól a
régen porladó szépanyjától, aki ludtollára tűzte szerelmes asszony
szívét, mikor leveleit irogatta emigrációban bujdosó férjének.

Hármat, a legkedvesebbet legépelte s ezzel a sürgős rendelke
zéssei küldte a szerkesztőségbe: A legközelebbi számba - feltét
lenül! Ezt írta a versek alá: Pater. Ha megjelennek, vonatra ül
és maga viszi őket haza.

Aztán megint az ablak elé állt és ujjaival továbbkereste a
megszakadt ritmust.

Dénes Tibor.

VÁROSI ISTVÁN:

CSAK VÁRJATOK

.JÖn az aranykor, bízom ebben. Ujjunk hegyére száll a kócsag.

Ragyog a nap majd melegebben. Gyémánt kantárja lesz a lónak.

:\ gyümölcs tízszeresen érik Tanácsostól tanácsot kérnek

Szikes földön. barázdán végig. S a kamarás kamrába léphet.

Az aratök nem győzik szusszal. A költők ajtaján dörömböl

örökösök betelnek jussal. S:mÍ:z szerkesztő és versért bömböl ...

A pénz olyan fölösbe téved. S ha egy-egy vers valóra válik,

!iogy a koldus kalapja szétmegy. Költője kap babért rogyásig.

Cigányok ingyen hegedülnek Ingyen szaladnak szét a récék,

És egy-egy vigasságos ünnep Múzeumokban lesz a mérték,

Estéjén annyi lesz a részeg, Veréb csúfít akalapjára,

Ahány szónok szavalt a népnek. Aki dolgozni lép a jrátra,

Egyenlőség vakít szemünkbe. Csak várjatok szegény esettek.

Mint téli hó vidám ezüstje Lassacskán érik már a helyzet,

S emberségünk tört fazekára Almok fészkén, feszülő agyban,

Szabadság fortyog. mint a kása. Napkeletben és napnyugatban.

Üvölt a jós, szakállas látnok,

Dervis tüsszög, a tömeg tátog ...

Hál mé« az idők szárnya lebben:

,Jön az aranykor, bízom ebben.
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