
Megmutatom Aginak és Mareknek a Haus Christl-t, lefényképeznek a Szent
Kristóf-szoborral. "Hilf, dass wir immer gut heimkommen."

Meséljem el Lanzendorfot? Majd elolvasod, Agi. Megírom. A rabokat, aki
ket vertek az udvaron, és napozó-éneklő mimagunkat. Meg azt a barna szemű

katonát, aki felébresztett Auschwitzba utazásunk reggelén. "Anne Kinder." És
gyorsan sarkonfordult. Ne lássam, könnyes-e a szeme.

Megírom, csak előbb befejezem a Platón-fordítást. A Phaidónt. Már ide
haza. Szigllgeten, kinézve a tarkalombos parkra. Dobogókőn, a csupaszodó fákra.
Míg le-Iesohajt az ágról egy-egy sárga vagy száraz levél.

Szókratész már elmondta tanítását a lélek halhatatlanságáról. Már meg
cáfolt minden ellenérvet. Mert szép a díj és nagy a reménység. Már meg is
fürdött.

"És jött a tizenegyek szolgája és megállva mellette, így szólt: ,Szókratész,
tőled biztosan nem fogom azt tapasztalni, amit másoktól tapasztalok, hogy ha
ragusznak rám és átkoznak, amikor hírül hozom, hogy az arkhónok paran
csára ki kell a mérget inniok. De téged én másmilyennek ismertelek meg
ebben az időben, a legnemesebb és legszeIídebb és legjobb férfiúnak mindazok
közül, akik valaha is ide kerültek, és ezért most is jól tudom, hogy nem rám
haragszol, mert tudod, hogy kik az okai ennek, hanem őrájuk. Most pedig,
hiszen tudod, milyen hírrel jöttem, ég áldjon, és próbáld a lehető legkönnyeb
ben elviselni, amit muszáj.' És könnyekre fakadva megfordult és elment. És
Szókratész felnézve rá így szólt: .Téged is ég áldjon, és meg fogjuk tenni.'
És nyomban így szólt hozzánk: .Milyen tisztességes ember; eljár hozzám egesz
idő alatt, és gyakran beszélgetett velem, és a lehető legjobb ember volt; és
most is, rnílyen szépen megsirat. No de most, Kritónom, fogadjunk szót neki
és hozza be valaki a mérget, .. !'"

Mi lesz a címe annak, amit írok, kérdi Agi; felix Austria, tudod, mít [elent
ez, honnan van az idézet? - mert én tanítottam Agit latinra, - de rögtön
közbevág: hogyne, a rádióban minden reggel halljuk, ezzel kezdődik a mű

sor, valamilyen reklámszöveg: "fe - lix, fe - lix, felix Austria".

Dobogókő, 1977. október 24-27.

A csend s~igetén

Bezárkózom csendszigetemrt
3 nem nyitok ajtót senkinek,
társaim a nyíló virágok
8 órizőim halk rengetegek.

Itt élek, távol mindenektől,

igazság-hárfám pengetem,
nem értenek meg, csak a csillagok
8 a napsugár a nyári réteken,

a fecske, mely az égre röppen,
hol minden kék és sugaras,
a végtelen nagy szélességek,
a végtelen mély 8 a végtelen magas:

szemem a tenger horizontján
túl, a fényes Istenig vetem,
ó borul rám és Ó uralkodik
vizek közé zárt csendszigetemen.
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