
ben az életben elérjünk Rómába! De nem kegyelmeztek. Félájultan. pa
pírral a térdemen kellett előttük kiszámítanom és főleg megérteném,
mennyí károsodás is ért, s hol, milyen vián, melyik hivatalJban, kikre hi
vatkozva kell majd kártérítést követelnem. ismeretlenül egy ismeretlen
városban, Majd a zavaros szöveget ismeretlen nevekkel és címekkel töb
ben is aláírták.

E választott pillanatban kérdezte meg valaki, hogy tulajdonképpen
kik is vagyunk mí ?

Ekkorra már olyan hihetetlenül kavargott mínden körülöttem, hogy
habozás nélkül így válaszoltam: - Költők. Költők vagyunk mind a
ketten.

Nem tudom, hogy rni, a csalódás vagy a csodálat, de válaszom egy
szeriben lehűtötte a kedélyeket. Csak a szép olasz lány figyelt fel ér
deklődően, aki pedig idáig meg se szólalt, s hugára mutatva csak ennyit
mondott olaszul, de rni rögtön megértettük: - A hugom is. O is költő.

A fiatal, tizenöt esztendős Lány mélyen elpirult erre, s most lát
tuk csak: észrevétlenségében még a nővérénél is szebb. Hihettük volna,
hogy versei iskolás próbálkozások, s ő is hihette volna, hogy csapnivaló
fűzfapoéták vagyunk, hiszen amit közölhettünk volna magunkról, az még
a dadogásnál is kevesebb lett volna. De meg se próbáltuk. E perctől kezd
ve ismertük és szemérmesen becsültük egymást. Nem beszéltünk később

sem, csak ídőnkmt, ritmikusan mosolyogturik egymásra, mint az üdvö
zültek, végig a hosszú úton, csodálatos tájakon keresztül, egészen Rómáig.

Apályaudvaron megvárták. amíg nehezebb csomagjamkkal mi is le
kászálódunk a vonatról, s mi sem volt természetesebb, mint az, hogy
megvárnak, s hogy kézfogással búcsúzunk egymástól.

Először a nővérével fogtunk kezet. Azután magával a költőnővel.

Azóta is ő az egyetlen olasz költőnő, akit ismerek.

FALUSI SIRATO

Sej, diridongó 
meghalt a kovács;
feje alatt az üllő,

fején a kalapács.

Nem maradt utána más,
csak hat pulyája meg a ház,
meg a ház;

Sej, diridongó 
feje alatt az üllő,

fején a kalapács.

Sej, diridongó -
hat asszony sir a mólón,
jaj, - a kovács!
Csak hat pulyája, meg a ház,
meg a ház,
meg fején a kalapács!

Sej, diridongó 
meghalt a kovács.
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TAJKÉP

Játszik a nappal a szél,
játszik a széllel a nap;
sugárlegyezőjét mutatja neki
bő rokolyája alatt.

Gurul a völgybe a hegy,
szalad a hegyre a 1)ölgy;
táncos lábát dobálja II nyár,
szikrázik alatta a föld.

Megifjul a nyárral a szél,
megifjul a nyárral a nap;
megifjul a hegy, meg a völgy, fiatal
szeretők ölelőznek a tölgyek alatt.

Hej, megöregszünk, és ittmarad
minden; a hegy meg a völgy,
meg a szél, meg a nap;
csak mi megyünk el, míg új szeretők
ölelőznek a tölgyek alatt.

Szabó Gizella


