
SZVRKE ÉLET (Kisregény 8. rész)

l r t a Rónay György

Elmondtam rendre mindazt, amit az étteremben gondoltam, míg a
fényképet néztem, s utána azt is, amit egymás közt beszéltünk, míg ő
Lindowskival telefonált; elmondtam a zsákutcát, a négyzetre emelt kép
telenséget, meg hogy talán maga sem tudja, mit vett a vállára.

Itt végre szelíden megcsóválta a fejét.
- Pedig tudom - mondta halkan, mintegy magának.
- Nem, Anna - válaszoltam. - Nem hiszem, hogy minden követ-

kezményét végigondalta. Az ilyen döntéseket, vagy ha tetszik, áldozato
kat többnyire pillanatnyi sugallatra hozzuk, megfontolás nélkül, mert
ha előre megfontolnánk, akkor már jobbára meg se hoznánk őket. Maga
úgy van, mint a Danaidák: feneketlen hordóba tölti a vizet. Es még soha
nem számolt le vele, hogy a hordó valóban feneketlen. Tudom, a szeretet
egy kicsit mindig Danaida-munka, és mindig megvoltak a maga Dana
idái. Hordják a vizet a végtelenségig; de mindvégig ott lappang bennük
legalább egy szikrányi remény, hogy a hordónak hátha mégis van, vagy
egyszer, valami csoda folytán mégis lesz alja. Ha eleve tudnák, hogy nincs
és soha nem is lehet, bizonyára föl se vennék a korsójukat. Reménytelen
Danaidák csak a mitológiában vannak, s ott is csak az alvilágban.

- Egy embernél sose lehet eleve letenni a reményről - mondta.
- Ezért remélnek a szeretet Danaidái még reménytelenül is. Mert

a jövő mindig fönntartja számukra a cáfolat lehetőségét. Ez a lehetőség

azonban csak a legritkább esetben válik valóra.
- Mégis vannak esetek, amikor valóra válik - mondta mosolyogva.

- Senki sem tudhatja, vajon az ő esete nem ezek közé a ritka kivételek
közé tartozik-e.

- Lehet, Anna. Az élet mindig nyitva hagy egy ajtót a valószínűt

lennek. De számolni azért mégis a valószínűséggel kell. A jelen esetben
azzal, hogy az öccse ... Mondhatom?

Bólintott.
- Mondhatja. Nem fog fájni.
- Ne értsen félre: se nem bírálok, se nem ítélkezem. Csak a ténye-

ket mondom, úgy, ahogy én látom őket, persze hiányosan, és lehet, hogy
tévesen. Hogy is kezdjem ...

- A közepén - mondta és megint mosolygott, de most egy kicsit
merevebben.

- Minden önzés félelmes, de nincs félelmesebb, mint a művészek

önzése, mert náluk a tehetség hübrisze, vagy mondjuk ki magyarán, a
tehetség gőgje egyszerűen elsöpri azokat a gátlásokat. amelyeket a kö
zönséges önzőkben, hacsak nem klinikai esetek, mégiscsak föltámaszt oly
kor valamilyen elemi emberi szégyenérzet. A közönséges önzőben néha
mégiscsak fölébred a lelkifurdalás, ha önzése áldozatait látja. A művész

azonban mindenre igazolást talál, vagy kohol magának a tehetsége ön-
tudatában. .

- Ezt Antalra mondja?
- Antaira mondom. Illetve magára, Anna, hiszen az öccse önzése

elsősorban magát használja ki. Ne mondja, hogy nem önzés; és ne mond
ja, hogy önként teszi, amit érte tesz, mert az effajta önzőknek éppen ez
a fortélyuk: rendkívül leleményes mődszereík vannak rá, hogy önkéntes
áldozat formájában fogadják el azt, amit a másiktól kizsaroltak. Ne ha-
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ragudjék a goromba szóért; őszinte akarok lenni, még kíméletlenség
árán is. Akármilyen nemesek a szándékok, vagy az érvek, a tény az, hogy
maga egyszerűen kifosztja magát az öccséért. Nem kérdezem, mit kap
érte viszonzásul, mert ez végtére méltalanul üzleties szempont lenne,
kivált magával kapcsolatban. De az már egzisztenciális kérdés, Anna,
hogy mi lesz magával; és csak azért nem mondtam, hogy létkérdés, a
jövőre vonatkozólag, mert úgy túl ijesztő lett volna. Mi lesz magával,
ha kizsaroltan és kiuzsorázottan magára marad, mert magára hagyják?
Ha az öccse egy szép napon elmegy, otthagyja, megnősül, végleg máshoz
köti az életét? Vagyegyszerűencsak átlép maga fölött, mint egy lépcsőn,

amelyről a következő fokon már úgy elfeledkezünk, mintha sose érin
tettük volna. Mi lesz akkor, Anna?

Nem felelt, csak rám nézett, mintha azt kérdezné, befejeztem-e. Egy
hosszú percig mind a ketten hallgattunk. Aztán egyszerűen azt mondta:

- Köszönöm, hogy őszinte volt. Én is őszinte leszek.
És maga elé meredve megint hosszan hallgatott.
Beszélni is így kezdett, maga elé meredve, és olyan folyékonyan,

olyan leckefölmondó egyhangúsággal, hogy úgy éreztem, ezeket a dol
gokat már régen tisztázta magában, és tulajdonképpen nem is nekem
válaszol, hanem csak egy régen kidolgozott szöveget ismétel.

- Remélem, nem gondolja rólam, hogy naív kis liba vagyok, akit
megejtett a művész-romantíka, és abban tetszeleg, hogy a nagy művész

életrajzában majd ő is kap egyszer egy elismerő féloldalt, s hozzá eset
leg közlik az arcképét is. Hiszen még azt se tudom, lesz-e belőle igazi
művész. Kétségkívül tehetséges, de hogy elég szilárd minőségű-e a te
hetsége, az majd csak ezután válik el. A művész-oklevelet persze meg
fogja szerezni, de mit jelent egy művész-díploma? Közönséges bizonyít
vány; az még soha senkit nem tett művésszé. Lehet, hogy legföljebb ta
nárságig viszi majd valamelyik szerényebb konzervatóriumban; lehet,
hogyaFilmharmónia abba a második vagy harmadik garnitúrába sorolja
majd, ahonnét az igényesebb falusi kultúresteket látják el zongoristákkal
és kultúrcsere-egyezmények keretében a szomszédos államok vidéki vá
roskáiba küldenek előadókat.

Rám mosolygott, kicsit fanyarul, fölhúzott szemöldökkel.
- Ugye nincsenek vakmerő il1úzióim? Nem mintha nem bíznám a

képességeiben. A jellemében nem bízom - mondta csöndesen. - Isme
rem, hiszen a testvérem; és megnyugtathatom, se maga nem mondott
nekem semmi újat róla, se Slawa, aki a megismerkedésük másnapján
kereken kijelentette, hogy őrült vagyok, mert egy félig szelídített ször
nyeteget fogadtam a lakásomba. Emlékszik, mit feleltem, amikor Krakkó
ban Mód Márton azt kérdezte, nem vettem-e magamra túl nagy terhet,
amiért kihoztam Varsóba ?

- Emlékszem. Azt mondta, nem hagyhatta, hogy elkallódjék.
- Igen. De nem a művészi elkallódásra gondoltam; csakhogy ezt ott

akkor túl bónyolult lett volna megmagyarázni. Elsősorban az emberi el
kallódástól féltettem. Mert nemcsak nehéz természete van, hanem szeren
csétlen is: kihívja a kudarcot, hogy legyen miben összeroppannia. Már
gyerekkorában, már a játékaiban ilyen volt. Szinte keresi a helyzeteket,
amelyekben föladhatja magát; mintha félne, hogy elgáncsolják, inkább
maga vet gáncsot magának, s aztán föl se kel többé a sárból. Hát ezért
harcoltam ki, hogy kijöhessen. Talpra akartam támogatni, át akartam se
gíteni élete mindeddig legsúlyosabb holtpontján. Azt hiszem, sikerült.

- A maga élete viszont könnyen rámehet - mondtam.
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Alig észrevehetően megvonta vállát.
_ Mindig az az élet a fontosabb, amelyikben több a lehetőség. Az

enyémben ... - Legyintett, de aztán rögtön elmosolyodott, mintha j6v~
akarná tenni. - Azt hiszem, említettem már, hogy nincs bennem semmi
irracionális hajlandóság. Ezt csak azért hangsúlyozom, nehogy valami
féle misztikus önfeláldozásra gondoljon. Egyszerűen le kell mérni, kinek
a sorsában van nagyobb fantázia. Az enyém zátonyra futott; az övé még
sikerülhet. Igazán nem hasznosíthatom jobban a magamét, mint ha arra
fordítom, hogy legalább az övének a sikerét segítsem vele.

- Még a magáén is lehet segíteni.
. - Az enyémen már aligha lehet segíteni - mondta nagyon halkan

és nagyon határozottan. - Sejtem, mire gondol: hogy váljunk el, aztán
keresse ki-ki a maga boldogságát, vagy boldogulását, ahogy tudja 
igaz? De én nem válok el Jerzytől, mert amit vállaltam, azt hunyt szem
mel ugyan, de egyszer s mindenkorra váIlaltam. Jerzy meg, mert hiszen
kettőn áll a vásár, J erzy sose fog válásra gondolni, amíg megkapja ná
lam azt a minimális kényelmet, amire igényt tart, ez pedig, megnyugta
tom, semmivel sem több, mint amennyit Gorkij éjjeli menedékhelye
nyújt. Hát így vagyunk - mondta. - Véglegesen.

Hallatszott, ahogy odalent fél kettőt üt az óra.
Anna fölállt, lesimította a szoknyáját, olyan mozdulattal, mintha lát

hatatlan hínárt vagy pókhálót söpörne le magáról. A tükörhöz ment,
megigazította a varkocsát; majd visszajött, megállt előttem és azt
mondta. ..

- Nemcsak őt nem hagyhattam elkallódni, hanem magamat se. Ne
kem is kellett végre valaki, akit szerethessek. Mert azt még ki lehet bírni;
ha minket nem szeret senki. De hogy mi ne szeressünk senkit ...

Nem fejezte be, csak a fejét ingatta, mintha szavak helyett ezzel
jelezné, hogy az már kibírhatatlan. En meg azon tűnődtem, hol olvas
tam, vagy hallottam már ezt, vagy valami ehhez hasonlót. S egyszerre
eszembe jutott Márton : ahogy a krakkói vonaton a hálókocsiban, mielőtt

elaludnánk, még leszól hozzám a sötétben; szinte vontatott, cigarettától
fátyolos hangját is hallani véltem, ezt a zakatolásba, vonat-ringatásba
mosódó dünnyögést: "Elég baj az embernek, ha nem szeretik eléggé; de
még annál is sokkal nagyobb baj, ha nincs akit szeressünk."

- Most sajnál? - kérdezte váratlanul Anna.
- Nem - feleltem habozás nélkül, mert éreztem, hogy ezt a választ

várja. De lefelé menet még hozzátettem, két emelet közt a fordulóban:
- Lehet, hogy akit szeret, méltatlan a szeretetére. De legalább van, akit
szerethet.

Márton természetesen egyetlen sort sem írt a kávéházban; vi~ont
ebéd alatt, lehet, hogy a saját kárpótlására, de valószínűleg inkább azért,
mert feltűnt neki Anna komolysága meg az én szótlanságom, csinált
ügyefogyottság a csodálatos tapintatával pompás előadást tartott mind-,
azokról a magyar kávéházakról, a gyöngyösi Koronától a pesti Centrá
Ion át a budai Stambulig, amelyek a sopotiról eszébe jutottak, részint
mert épp úgy nem tudott dolgozni bennük, mint itt, részint mert azok
ban valóban lehetett dolgozni, nem úgy, mint itt. Következett az okok
fölsorolása : hogy miért lehet dolgozni az egyik, és miért nem a másik
kávéházban, s miért jobban egy újpesti presszóban kuporogva, mint a
Hungária kényelmes márványasztalainál; amit Lalika, sajnos, képtelen
megérteni, mivel Lalika úgy képzeli, az írás egyenes arányban áll a kö
rülmények kényelmével, holott a kettőnek semmi lényeges köze sincs
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egymáshoz. Mert akármilyen kényelmes páholyai voltak például a Va
lériának, ott legföljebb csak sakkozni lehetett, de soha senki egyetlen
értelmes sort sem volt képes papírra vetni, a Centrálba ellenben csak be
kellett lépni, és máris rajzottak az ember fejében a jobbnál jobb gon
dolatok, bárhogy döfködték is egy-egy gyanútlan mozdulatára az ülés
vedlett zöldplüsshuzata alól a kibicsalelott rugók. Az sem érdektelen,
hogy voltak kávéházak, ahol föIírásra lehetett rendelni, a legközelebbi
honoráriumig, míg másokban rendelés nélkül, egy pohár víz mellett is
el lehetett tölteni a délelőttöt, általában szintén a legközelebbi honora
riumig. Volt egy, amelyikben Osvát Ernő fogadott, szígorúan és köz
ismert papos ruhájában, és volt nem messze egy másik, amelyikben, jel
legzetes orosz ingében, Kassák táborozott a rohamcsapatával. Nagy La
jos meg rendszerint az Abazziában üldögélt, olyan eJmerülten, mintha
éppen a Kiskunhalom egyik részletét, vagy valamelyik unottan gúnyos
novelláját fogalmazná magában, holott valójában azt fontolgatta, jelen
lévő ismerősei közül kit vámoljon meg aznap egy tejeskávé erejéig.

így mesélte egész ebéd alatt emlékeit és anekdotáit, kifogyhatatlan
bőséggel, és elégedett pislogással, ha sikerült valamelyikkel megmoso
lyogtatnia Annát. Csak akkor vettük észre, hogy eltelt az idő, mikor az
egyik pincér jelentette, hogy megjött a kocsi, és a sofőr a hallban vá
rakozik.

Hármasban mentünk ki Oliwába, mert Márton fáradt volt és inkább
lefeküdt ebéd után.

- Aludni ugyan úgyse tudok - mondta lemondóan. - De ha fek
szem, talán mégis eszembe jut valami. József Attila is így gondolta el a
legszebb verseit, álmatlanul, hanyatt az ágyában.

Útközben váratlanul kisütött a nap: két percig a deres fasor téli
dicsőségében suhant a kocsi, ezúttal sokkalráérősebben, mint tegnap
Gdanskból visszajövet. Aztán kihamvadt az ágak csipkés ragyogása, az
erdőszélen füstölni kezdett a fagy, és az áttetsző, gyöngyszürkés párá
ban feltűnt az oliwai katedrális.

A gdanski dóm rideg balti gótikája után meglepőerr hatott ez a zsú
folt barokk, monumentalitásnak és provincializmusnak ez a sajátos ke
veréke, az elképesztően hosszú főhajót övező kápolna-koszorú ájtatos
zsibvására: a jámborul idomtalan, vagy képtelenül kifacsart szobrok az
apró oltárok fölött és mellett, s közülük egyik-másik, ki tudja milyen
népi kultusz jóvoltából, szinte roskadozva a ráaggatott kegytárgyak, 01
vasók, viaszfigurák, művirágok, gyertyák, fogadalmi táblácskák alatt. A
mozdulatlanságában is mozgalmas bazari sokadalomban néhol egy-egy
remekművön akadt meg a szem: volt egy felejthetetlen paraszti Krisz
tus-fej, arcán a százados fa repedéseinek tragikus árkaival, egy bűbájo

san esetlen póri Madonna, kicsit, már állapotosan csúcsosodó hasával,
egy meggörnyedt, szakállát tépő Júdás és fölé emelkedve, homlokán a
kitartó szeretet szelídségével egy gyermekifjú Szent János; egy nyitott
szárnyasoltár baloldali tábláján egy naiv pokol boschi fantáziájú iszo
nyata kavargott, lángokkal és létrákkal, hullákat forgató kerekekkel, sö
rényes kígyókkal és a legkülönbözőbb tekervényekben vonagló bűnö

sökkel, s vele szemközt, a jobboldali táblán pedig kék-fehér mcnnyor
szág mosolygott, repeső szárnyú, fonnyadt vénasszony-arcu, angolkóros
angyalai felhők közt lebegő koszorújával. S volt egy oltár fölött egy dül
Jertszemű, bajuszos, körszakállas, komorfekete bizánci Krisztus, nyilván
egy régvolt, névtelen vándorpiktor csodálatos remeklése, a népi ihletnek
ugyanabból a forrásából, ahonnét a Chrystus frasobliwy-k is születnek
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- egy merev császár-Krisztus, drágakövekkel kirakott, lehetetlenül lej
tősre festett trónon, anatómia és perspektíva nélküli időtlenségben, el
vontan és személytelenül, fején koronával, kezében [ogarral, de két meg
döbbentően meztelen lábfején, mely mintha törötten lógott volna az
ügyetlenül alája pingált zsámolyon, a szög sebhelyeinek lilás rőt tűz

foltja izzott.
És mindehhez megszámlálhatatlan Matka Baska Skepska, oltárokon,

falfülkékben, oszlopmélyedésekben, kicsik és nagyok, fából és gipszből,

föJdigérő bő palástban, az egyik rovátkosban, a másik cirádásban az
egyik vastag fátyollal a fején, a másik dúsan leomló haja fölött áttört
koronával, az egyik ferde metszésű szemmel és olyan kerek, hunyori
arccal, mint egyeladóvá serdült tatár parasztlány, a másik olyan cser
zetten és kortalanul, olyan viharvájta, már-már hem nélküli vonásokkal,
amilyenek a szteppék öreg pásztor-asszonyai lehettek.

Ez már a Kelet volt, a római rítus alatt Bizánc és a pravoszlávia;
Gdansk, a gótika, a polgárság, a Város tövében utolsó hulláma a Puszta
bástyákig kicsapó tengerének - egy kővé változott hullám, tengere
minden rejtélyes mélységével és hordalékával.

Míg rní Tóbiás Lacival a templomot nézegettük, meg a táblák és fa
lak egy-egy föliratát próbáltuk kibetűzni, Anna bement a sekrestyébe,
hogy mint mondta, megrendelje a hangversenyt.

Mert Oliwa nevezetessége mégis az orgonája; és rendelésre, szabott
árért, játszik is rajta tíz percet a túristáknak a kántor.

Nekünk azonban be kellett érnünk a segédkántorral, mert a főkán

tor délelőtt Gdanskban elcsúszott a jeges járdán és eltörte a karját.
- Várni is kell egy kicsit - mondta Anna. - Háromkor előbb es

küvő lesz.
Mit tehettünk egyebet, beültünk egy padba és vártunk.
A sekrestyeből nemsokára kibukkant egy ministránsfiú, a kórus

felé intett és meghúzta a csöngőt. Megszólalt az orgona, itt is, végzet
szerűen, a Lohengrin nászindulója, bevonult a jegyespár, majd a pap,
és megkezdődött a szertartás.

Egy Henriket meg egy Terézát adtak össze. A pap szavaiból csak
ezt a két nevet bírtuk kivenni; egyébként, amit mondott, mire a távoli
szentélyből elért hozzánk a templom közepéig, egyhangú mormolássá mo
sódott. Az ifjú pár is, háta mögött a megilletődötten feszengő két tanú
val, szinte beleveszett a messzeségbe, Csak azt láttuk; hogy amíg a pap
beszél, hol az egyikre, hol a másikra pillantva, a feketeruhás vőlegény,

bizonyára zavarában, majd erre, majd arra a lábára nehezedik, a mirtusz
koszorús menyasszonynak meg, fehér tülljei kőzt, egyszercsak megvo
naglik a megindultságtól a válla.

Nyilván megható volt a rövid prédikáció, mert az első padokat meg
töltő násznépből is többen a szemüket törülgették.

Elkövetkezett a legfontosabb perc: amikor a pap megkérdezi a jegye
seket, akarnak-e házasságot kötni egymással. A fiú hangosan, magabiz
tosan válaszolt, a lány elfúló rebegéssel.

Anna köztünk ült, ő is a szertartást nézte. S most, ahogy a szen
télyben elhangzott Teréza halk igenje, az esketés pillanatnyi csöndjében
furcsa hangot hallottunk, elharapott, görcsös kis csuklást, olyasfélét, mint
egy riadtan visszanyelt zokogás, vagy mint mikor a megvert gyerek ál
mában szepegve fölsír. Egyszerre kaptuk oldalt a fejünket, Laci is, én
is. Tekintetünk egy villanásra, de éppen csak egy villanásra találkozott
Anna arcán. Nyomban el is rebbent a pillantásunk, olyan zavartan, mint-
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ha leselkedésen értek volna. De ez a lélegzetvételnél is kurtább idő ép
pen elég volt hozzá, hogy még lássuk összeszorított szája rándulását és
a szemébe szökő könnyet.

Nem itatta föl; hagyta, hogy végiggördüljön az arcán. Talán azt re
mélte, így, áruló mozdulat nélkül, kevésbé föltűnő.

Helyette Laci kezdte néhány tüntető szipákolás után az orrát töröl
getní meg a vállát vonogatni, ahogy türelmetlenségében szokta, mintha
meg akarná nyugtatni vele Annát, hogy nem vettünk észre semmit, csak
éppen a várakozást sokallja már.

Az orgona újra megszólalt, ismét a nászindulót variálva, míg az ifjú
házasok, nyomukban a násznéppel, kivonultak, aztán megint elhallga
tott. Kintről motorzúgás hallatszott, majd az autók eltávolodtak; a csön
det most már nem bolygatta meg, csak néha az a kis surrogás, amivel
a kántor a kóruson a kottáját lapozgatta.

Aztán egy erélyes csattanással kialudt odafönt a villany.
- Nem értem ~ mondta Anna. Fölmegyek, hátha valami félreér

tés támadt ...
Izgatott, suttogo tárgyalás kezdődött a magasban. A villany újra

fölkattant; majd Anna fürge lépései kopogtak lefelé a csigalépcsőn.

- Azt akarta, hogy előre fizessek - mentegetődzött, és visszaült
közénk. A kóruson az arcát is rendbehozhatta, mert már nem látszott
rajta a könnyek csíkja.

Az orgonának valóban csodálatos hangja volt, a segédkántor azon
ban eleinte elég bizonytalanul próbált változatokat kerekíteni Haydn
Nelson-miséjének első taktusaibóI. Igaz, ilyen dermesztő hidegben nem
is lehetett játszani; jó, hogy oda nem fagytak ujjai a billentyűkhöz.

A hangok ide-oda csapódtak az ívek és oszlopok közt, nyugtalan
habveréssel; majd fokozatosan megnyugodtak, s egyetlen, hatalmas hul
lámzássá olvadtak; széles hömpölygéssel betöltötték a roppant templom
hajót, s egyenletes áradásuk azt az érzést keltette az emberben, mintha
egy parttalan ár sodrása vinné egy nyomban megnyíló végtelenbe.

Lehúnytam a szememet, úgy vitettem magam a Kyrie mind tömö
rebben ívelő hullámaival ; mert ahogy a kántor elgémberedett ujjai föl
engedtek, úgy vált a játéka egyre biztosabbá és erőteljesebbé. Követtem
magamban a dallamot, a Missa in angustiis, a szorongattatások idején
szerzett mise hangörvényekből fölépülő töredékeit, és közben Annára
gondoltam, az ő in. angustiis hányódó életére, és délelőtti beszélgetésünk
re, sorssal leszámolt, illúziótlan józanságára, amelynek kérge mögül az
imént, egy leküzdhetetlenül kitört zokogásban, egy tehetetlenül kics or
dult könnycseppben, egy váratlan pillanat védtelenségében egyszerre
fölsejlett a csalódottság, kifosztottság, fájdalom. A szürke életek hősies

sége, gondoltam, milyen elevenen lüktető sebekre épül sokszor; míg fö
löttem egy hosszan kitartott eleison dübörgött, szinte szétvetve a temp
lom falait.

Majd a hirtelen beálló csönd szakadékában Anna suttogó hangját
hallottam:

- Most hátra kell nézni ... föl az orgonára ...
Mert most következett a nagy mutatvány; az utolsó percek elszaba

dult hangorkánjában, regiszterek és futamok tébolyult fortissimójával
megindult az orgona elképesztő rokokó' gépezete, a tomboló telhetetlen
ségnek ugyanaz a féktelensége, egy barbárul zsúfolt rokokónak ugyan
az a vaskos [átékossága, amellyel már Krakkóban, a királyi szakács ét
termében, a vitrin főhelyére tett levesestál díszítés orgiájában is talál-
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koztam. Az ornamentika váratlanul megelevenedett, fantasztikus, med
veszerű állatok cintányérokat emelgettek és csattogtattak. napok forog
tak, holdak keringtek, mozgó szárnyú angyalok csörgőket csörgettek és.
csengőket ráztak, s közben, mintha meteorok hullanának, a káprázatos
cirkusz planétái közt fények cikkáztak ide-oda, miközben lassú fenséggel
egy aranyesóvás üstökös vonult el, mint egy égi fasorban, a mennydörgő

sípok sorfala előtt.

Még egy' percig dörgött az orgona és csengett-bongott a tündérien
vásári zene-bona; aztán, egy végső, eszeveszetten örvénylő hangroham
után zuhanésszerű csönd támadt, a kórus fényei kihunytak, a planéták,
angyalok és állatok mozdulatlanná merevedtek, s utoljára, mintegy vo
nakodva, furcsa nyekkenéssel a cintányéros medve is abbahagyta a ten
gelye körül való forgást.

Márton a hallban várt, egy csésze tea mellett.
- Nos? - kérdeztem.
Epesen legyintett.
- Nem megy. De ha el akarod magadnak képzelni Lalikát - karon

fogott és a presszó bejáratához vont - nézd meg jól azt a kislányt, ott
a zongorától a harmadik asztalnál.

Kedves, jelentéktelen arcú lány volt, homlokába fésült csikófrizurá
val, hosszú pillákkal, erősen rajzolt szemöldökkel, a divat szerint sápad
tan, de szeme alatt kékesre festve; félig vadócnak hatott, félig bohó
kásan,

- Különben ne nézd - dünnyögte Márton, és erre is legyintett. 
Minek is akarnád te elképzelni magadnak Lalikát!

S a hallban még hozzátette, mosolyogva, két-három pillogás kísé
retében:

- Míndenkinek elég a maga baja; nem igaz?

Az éjszakai vonattal visszautaztunk Varsóba.
(Folytatjuk}

•

A VÉG

Torkom-agad, birkózik véled,
vívsz, tusakotisz. mig fOTTó véred
alvad s ő száguld mjtad át,
keresve új áldozatát.

Talán olyan lesz mint egy angyal,
becéz csókkal csititgat dallal
mint az anya 7eisgyermekét,
s adj,a egy új emlő tejét.

Vagy lehet, alszol, álmodsz éppen
s jön álmod folytatásaképpen
ha szíved hirtelen megáll.

Mindegy-, hogy altatott békésen,
vagy kínzott-, túl a létezésen
nem fájhat többé a halál.

Mikes Margit

401


