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LEVÉL

Hiszen tudod

már indulas előtt milyen szomorú voltam 

s hogy az a vonat is mennyi késéssel indult

Megérkeztemmégis

de soha ilyen idegen szivdobogással

Az úton még abban reménykedtem

ha lelépek a vonatról

s meglátom a virágzó vadgesztenyéket

talán még minden rendbe jöhet -

Am levelek is alig akadtak még a fákon

ebben a kihúlt áprilisi alkonyatban

És most tanácstalan vagyok

és nem tudok mit kezdeni

sem a várossal

sem önmagammal

de még la bánataimmal sem -

S már vissza sem fordulhatok

mivel a vonat közben tovább indult

hiszen a vezető honnét is tudta volna

hogy itt már a világ vége van -

S azóta a szerencsétlen

(azzal az édes kisbabával

meg a fokh"agymaízú nagybajU,szossal

meg azzal aki a vicceket mondta)

egész biztos hogy bélerohant

a tátottszájú ürességbe

Látod hogy mit tettek t'elem

az elkésett vadgesztenyevirágok
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Talán

ha néhány nappal később érkezel ...

Mert látod

most még hiába magyaráznám

hogy mit is· jelentett .. az ifjúság

huszonöt esztendővel ezelőtt

ebben a városban minékünk

nézd csak ott a vadgesztenyék alatt -

Hiszen el sem hinnéd talán

hogy volt idő

mikor annak a nagy háznak helyén

egy kis ház állott -

s hogy a folyóhoz balra kellett letérni

és jobbra a szőlőskertek felé -

s ha csakúgy egyenest toronyiránt haladtál

mindig került utadba valaki

jóbarátsággal adjonistenező -

Igen ha néhány nappal később érkezel

talán megértenéd hogy 't'alaha

itt örökké virágoztak agesztenyék

s hogy mitől volt az hogy Krúdy után

megint csak: Krúdyt olvastunk -

s hogy a szénapadláson már akkor is

téged vártalak

nem azt a régi pirosszoknyást

aki mindig alkonyatkor jött a folyó felől -

És talán emlékeznél még arra is

hogy valahol arra lent ke.zdődött a pálya

s hogy valami-z;el feljebb ott 't'olt a cél ...

Látod

ha néhány nappa! később érkezel

most nem kellene semmit magyaráznom

hisz visszatalálnál magadtól is

a folyó felől a szénapadlásra ...

Dehát

az idén valahogy úgy alakult

hogy néhány nappal később nyitnak szívem

a városban a gesztenye virágok -
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