
már nem a tánc-számokat. Talán elsőrendű pianista lett belőle. És zenei
főiskolai tanár, öregségére. Ki tudja?

Ottó bólogatott. Az igaz. A rendőrnek is jó papírokat tudott mutat
ni. Száz százalékos hadirokkant. Becsületszavamra! Csakhogy vak volt,
nem suketnéma. Inkognitóban koldult. Hallgatni volt kedve.

Az öreg zongorista se sokat beszélt eddig. Mindenfélét mondtak már
Jacobinak : Káprázatos volt, maestro, mennyei, utolérhetetlen, nem le
lek szavakat: Édes fiam, ezt nem mondták neki soha. Alltak a pódiumon
elhagyatottari. Még néhányan tapsoltak, inkább csak az ajtókban, ki
felé tódult a közönség, Nem kértek ráadást.

Kezdték oltogatní a világítást.
Jacobi öreg honfitársához fordult hirtelen.
- Emlékszik ewe a számra, tanár úr? - Játszani kezdte: "Yes sir,

that's my baby". Három-négy erőteljes vonórántással. több húron, Yes!
- Sir! - That's my! - Baby! - Az öreg gondolkozás nélkül visszaült
a zongorához és leütötte az első akkordokat.

Az a nyolc-tíz fiatal zenei-főiskolás, lányok, fiúk, aki még ott leb
zselt a krűrült teremben, az első pillanatban azt hitte, a múvész csak
hangolja a hegedűjét. de aztán álmélkodó megrőkönyödéssel volt kény
telen tudomásul venni, hogy Jacobi Péter és az öreg vak zongoramű

vész, szinte fegyelmezett összetanultsággal. lendületes ütemben játszani
kezdenek egy régi fox-trottot.
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Piros bogyó ... és déli fények . . .
és porzik már a zuzmara . . .
citrom, narancs ... halk téli ének ..
piros az élet mámora!
A sima csöndben ballagások,
tovatűnik a vad vonat!
... és kékesszürkén, rózsafolttal
lehullik már az alkonyat . . .
és sárga is van benne, keskeny ...
és furcsa borzas ködfejek ...
és arra törzsek zöld mohával
... és fejnek forró friss tejet.
Vastag falaknak íve hajlik,
szilárd öreg emlékezet ...
Előre nézünk! Könnyű lesz, mert
nem engedem a két kezed!
Elindulunk a hallgatásban.
A kályha ég, lobban nagyot!
Reá dobunk egy vén hasábot,
amlt a balta meghagyott.
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