
nagylelkűségével ! Az aposztata nem mert ellenkezni az asszonnyal. Állítólag
szólt is a fejeseknél. de eredmény nélkül. Mica néni rosszmájúan jegyezte meg:
"Hja, egy kis könyvelő! Ki az a mérlegen ? !"

Meglehetős nyfltsággal ment a küzdelem az új sportpálya körül. Makk
Ernő még a költészetet is igénybe vette: szinte ráncigáita a Gondviselést és
rajta keresztül az emberekben szunnyadó jóságot, ne engedjék. hogy az Isten
Fiát zaklassák az otthonában... Egészen belefogyott, beleöregedett az egyre
kilátástalanabb haroba.

Nyaralásunk utolsó vasárnapján rendezte a futballcsapat legfontosabb
rnérkőzését örök vetélytársával, a Keletbakonyi Széntröszt csapatával. Nem
volt bajnoki rnérkőzés, de annál is több: "barátságosan" kiverekedni, ;ki az el
ső dudás a barnaszén-csárdában? ..

Én is kimentem a mécesre. Rettentő izgalomban volt a hutabányai csapat:
kapusa hirtelen vakbélrohamot kapott, a tartalékkapus pedig Várpalotán volt
a másodék csapattal.

És ekkor valakinek eszébe jutott Makk Ernő. A fiÚ1k még emlékeztek
meghökkentő védésére a tavaszi edzésen. Végre is ez nem bajnoki meccs, be
állhat nem igazolt játékos is ...

Kétségbeesett gondolat volt. De úgy látszik találkozott egy másik kétség
beeséssel , .. Azt mondjálk, Makik Ernő sokáig tiltakozott, de aztán - egészen
hirtelen - ráállt, Mi csak am láttuk, hogy a hazai kapuban ismeretlen kis
játékos [öszménkedík, és "melegít be". A hangszóró csak annyit jelentett be,
hogy Derdákot, a kapust hirtelen kórházba kellett szállítani, helyette Makk véd.

. .. Most, hogy jónéhány év távlatából visszagondolok arra a különös,
groteszk esetre, színte tapinthatóan látok mindent. Látom a Tröszt nyomasztó
fölényét. " szinte egyIkapura játszanak, bombázzák a hazai kaput ... és látom
itt magam előtt Makrk Ernőt, amint pattan, öklöz, vetődik, kifut, ösztökél,
kidob, ... nem is ember ez, de démon ... Rárontanak, fekve marad ... de megint
töltápászkodík ... a közönség tapsol, üvölt ... a Dervis ugrrik, szökIkel, boká-
zik, repül ... és az agyarnea villámliJk a szólam: táncol a Dervis ! És mi van
a tánca mögött, tudjátok-e? Mi van a kis Dervis tánca mögött ? Nevettek?
Viszitek vállatokon az öltözőbe? Rekedtre ünneplitek a győzelem hősét? ...

Aztán csend. Bénult, fájdalmas csend van a lelkemben. Jött az orvos ...
Osak este értesültünk a tragédiáról. Akkor már jégtömlő felküdt a Dervis vér
ző tüdeje fölött a kónházban. így volt még, amikor elutaztunk. Meddig élt
utána? Vagy él talán valahol féltüdővel ? Én már nem hallottam róla.

De azt talán megtudta. hogy az új futballpályát nem a salakhányón épí
tették meg.

•
Rainer Maria Rilke

A "BREVIÁRIUM"-BÖL

En Istenem!
Oltsd ki a szememet, én mégis látok,
Zárd el a fülemet, hallom hivásod,
És követni foglak béna lábba.l is,
Dícsérni foglak néma szájjal is.
Mindegy, karom ha törve lehanyatlik,
Elérlek szivvel és magamhoz vonlak.
Fogd le szívem s tovább ver, lüktet, dobban
Agyvelőmben.

S ha agyvelőm kilobban,
Az ereimben, a véremben hordlak.
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