
minden, eso es sár. Végre megkérdezte valakitől. A harmadik ember
útbaigazította. Mutatta a házat.

- De az úr már nincs itt - mondta.
- Nincs?
- ú j ember van. A túlsó végén. Ezek elváltak. Csak az asszony

van itt meg a gyerek. Az meg fönn dolgozik egy kutatóban.
Nem hitte el. Nézte a házat, két saroknyira volt tőle s arra gon

dolt, hogy meghal. Hideg szél fújt, az arcába csapta az esőt.

"Nincs erőm, Gyurka. Miért mentél el? Nincs erőm."

A hangok a fülében: Hazudtál. Sohasem szeréttél. - Ok sem
szeretík.

"Nincs senki sem - gondolta. - Te voltál az utolsó. Fönn dolgo
zol egy kutatóban, Hm. Hát ezért nem hoztad a kis demízsont, Ezért
hallgattál az unokámról. Emlékszel még? Mintha nem is lenne felesé
ged. Ezért. - Sehol senki. Senki, senki."

ült egy ócska padon. A haját csapzottá verte az eső. Sehol senki.
Mintha nem is lenne élet. Aztán jött egy ember. Már messziről látta.
Feléje jött. Tudta, hogy megáll, leül mellé, Mit fog neki mondani? Mit
mondhat neki? Felelnie kell. Mondhatná, hogy főmérnök volt. Külön
kis ünnepséggel búcsúztatták. De nem mondja. Hazugság lenne. Csak az
igazat mondhatja. Soha nem gondolt erre, hogy mit is fog mondani.
Egész életében nem gondolt rá. Harcolni akart, de önzésből. Azt akarta.
Nem, ezt nem mondhatja. Szerette az íróasztalát. Szerette, ha előre

köszöntek. Ezt se mondhatja. Semmit se mondhat l Azt se, hogy szerette
őket. Semmit.

Ott ült mellette az öreg.
- En ... - kezdte akkor. - En ...
De nem volt több szava. Hosszú, hosszú csönd. Sipolt a vonat.
-- Ennyi az egész? - kérdezte az öreg.
Mit mondhatott volna? ült és kaparta a lábával a földet.

•

SZENTTAMÁSI NÁNDOR VERSEI

SZERETEM A TE ...

Szeretem a te csendességedet
mint harangláb hallgató hangját
és némák aneménekelt éneket.
Nyugalmad sem az én világomé

csak üldögélek mondataid karján
körülfognak fehérlő falaid;
mindenféle hallhatatlant hallván
jó így: világnyi köröket írnék

amiket majd Isten rajzaképpen
hadonászó emberekkel ékít
a fel-felrajzó hangya-félelem.

Kivántam e csendességet régen
mint egy már-már majdnem égi
életet.

HIS MASTERS VOICE

Mibennünk munkál furcsa gépezet
motollák, ördögfi kerekek
forognak peregnek

kívülről viselünk számos tölcsért
egy mindig kéreget, a másík
bőségszarut játszik.

Recsegőre megrakott szekérrel
zsákját a garatba szakasztva
honnan jön a gazda

s készenálló hombárjába gyűjtve

ki lisztünk vígan lapátolná
hol van az a molnár?
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