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VIRÁG'ANNA
(Regényrészlet)

Sághy Miklós, a frissen doktorált ügyvéd megk-érte Virág Anna tanítókisasszony
kezét. Álltak a kis ház gerendás szobájában, hallgatták a csöndet. Az öregek nem
mozgolódtak. Ilyenkor, ha a fiatal tekintetes jött hozzájuk, behúzódtak a hátsó
szobába.

Anna most, a leánykérő pillanatban rájuk gondolt, akik aggódva nézték Miklós
közeledését, egyre sűrűsödő látogatásait. Mert gyakoriak lettek a hazakisérgeté
sek, nagyon gyakoriak. Miklós rendszerint megvárta az iskolában, együtt jöttek
haza estefelé. Anna jóformán az iskolában élt; reggel elment, délben csak éppen
hazalépett bekapni az ebédjét, és már ment is vissza. Újonnan festette, vonalazta
a táblákat, szakadatlanul rajzolta a szemléltető képeket és ábrákat, ebbe a mun
kába még Dórikát is bevonta. Az asztalossal megjavíttatta a padokat, az ajtókat, a
nagyobb gyerekekkel kimeszelték a termeket, folyosókat. Énekkart szervezett,
kézimunkára szoktatta az ügyesebb lányokat, kertészkedésre a fiúkat, még szín
darabotis.próbáltak, A szemközti csendőrőrs zöld zsalugáteres ablakában baju
szát egyengette a fiatal törzsőrmester,ha az előkertben dolgoztak; a szomszédos
községházáról át-átszaladt a segédjegyző, buzgón ajánlotta föl segítségét, ha sú
lyosabb darabokat emelgettek; meg-megállt és benézett a gazdatiszt, hátasIovát a
kerítés lécéhez kötve. - Hiába, ahol csinos a kisasszony, ott csinosodik az iskola
is! - udvarolt át a farszomszédból az öreg jegyző, ha délutánonként a fenyőfái

körül kertészkedett, és átnézett az iskola terciájára.
Miklós egyre gyakrabban állított be az iskolába, egy-egy könyvvel a hóna alatt

érkezett, amit aztán fölajánlott a gyarapodó iskolai könyvtárnak. - Nem is gon
doltam volna, hogy ennyi gavallérod akad - nevetett Dórika, és belekarolt Anná
ba. - De tudod-e, hogy leginkább ennek a mi szegény Miklósunknak a fejét za-o
vartad meg? Már egészen elhanyagolja miattad a prókátorságot, minduntalan ha
zafutkos Pestről, csak borotválkozik, inget vált, alig várja, hogy ideérjen az isko
lába.

Dórika kacsintott is hozzá, mint akinek nagyon tetszik a kis sógor zavarodott
sága. Anna azonban komoran megállt, nem akaródzott neki erről senkivel be
szélni. - Hanem, Dórika - ütötte el a szót másfelé. - Van itt egy kislány meg egy
fiúcska, pusztai teremtések. Szeretném ajánlani kettőjüket, ha egyáltalán én eb
be beleszólhatok, új alapítványi diáknak. - Hát ... - nevetett Dórika -, talán
Miklóssal kellene megbeszélned. Nézd, már itt is van! Csak emlegetni kellett 
súgta még vidáman, és hóna alá csapta vázlatfüzetét, kilépett a kapun, hagyva
Annát a pironkodva érkező, haját kotrogató Miklósnak ...

Annát most mégis meglepte Miklós hirtelen bejelentése: hogy feleségül kéri.
Annál is inkább meglepetés volt ez, mert a komoly fiú eddig semmi ilyesmiről

nem beszélt. Egyetlen szót 'sem ejtett, ami kettőjük viszonyára utalt volna. Most
azonban, ahogy egymással szemben álltak, megfogta a kezét, mind a.kettót.
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- Szeretlek, Anna.
- Én is téged - mondta a lány.
Megcsókolták egymást.
- Mit szól ehhez a családod, édesanyád? És mi lesz az én öregszüleimmel? 

kérdezte aztán Anna, kibontakozva a hosszú ölelésből.

- Édesanyám azt mondta: attól a perctől, amikor a feleségem leszel, leányá
nak tekint. Én vele mindent megbeszéltem, mielőtt idejöttem.

- Akkor most én következem. Átmegyek anagyszüleimhez - fordult meg
Anna.

- Várj, én is megyek. Meg kell kérnem a kezedet.

Augusztus végén esküdtek egy budai templomban, lakást is Budán béreltek, kö
zel az öreg Sághyék lakásához, amelyben az ügyvédi irodát is fönntartották. Itt
most Dórikáék laktak, az irodát Dénes örökölte, miutánSághy Bertalan, az öreg
tekintetes a birtokára ment gazdálkodni. Az öregúr a kommün bukása után "túl
ságosan exponálta magát", ahogy a családban mondogatták, kommunistákat vé
dett, később más baloldaliak perébe is belebonyolódott, jelessé téve magát,
elannyira, hogy maga is a megbízhatatlan baloldaliság és a kommunistaság gya
nújába keveredett; évek során pedig ezek a perek elhasználták, "megrendült
egészségi állapotára való tekintettel" engedett a család, főként Matild asszony
kívánságának, visszavonult, az irodát Dénesnek engedte át. Ebbe az irodába lé
pett most be Miklós, magára véve apja "rossz hírét", de Dénes bélyegeit is, aki
ugyancsak baloldaliak pereibe bonyolódott, főként emigránsok vagyonjogi huza
vonáit, később újságírók, írókpereit vállalta. Miklós beleásta magát az akták sú
lyos tömegébe, s amíg Dénes Bécset, Berlint és Párizst járta, ő itthon loholt bíró
ságról bíróságra, fővárosi és vidéki tárgyalásokra. tömött aktatáskával, utazóbő
röndbe sebtében csomagolt inggel, pizsamával.

Anna ragaszkodott a munkához, peremvidéki elemi népiskolai állást kerestek,
találtak is Óbudán egy főként gyári munkások gyerekeiből álló iskolát. Igazgató
ja, aki babos nyakkendőt és azonos anyagból készült díszzsebkendőtviselt, nem
győzött eleget csodálkozni, hogy egy úriasszony, egy budai ügyvéd felesége ép
pen ilyen népiskolában kíván tanítani. Ravaszkásan pislogott, mint aki sokat tud,
ám végképpen nem értette azt a fáradhatatlan buzgalmat, amivel az új tanítónő

munkához látott, maga köré gyűjtve a legelesettebb családok gyerekeit, akiket
szakadatlanul látogatott is otthonukban, akikből énekkar-t szervezett, akiknek
rajzkört indított, a nagyobb lányokat kézimunkázni, főzni, befőttet eltenni taní
totta, tanfolyamon tanította az elemi szabást-varrást, a kézikötést. Kiránduláso
kat szervezett Aquincumba, a Római-part fürdójébe, máskor pedig múzeumba,
színházlátogatásra vitte gyerekeit, ilyen-olyan hangversenyre, kiállításokra. Fer
de szemmel néztek Annára kollégái is, akik legszívesebben már délben betették
maguk után az iskola ajtaját, hogy másnap reggelig ki se nyissák.

Ebben az időben mindenre ráért, úgyszólván az iskolának élt. Mivel Dórika az
esztendő nagyobb részét anyósával falun töltötte, Dénes pedig szabad idejében
hozzájuk utazott kis Fiat-topolinóján, Anna megörökölte a házvezetőnőjüket, egy
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halk szavú, idős lányt. A szorgalmas Teréz már inkább családtagnak számított
Sághyéknál, gyorsan ki is vette Anna kezéből a háztartást, mint aki ánnak sorát
legjobban ismeri a családban, szelíden mondta: tessék csak nyugodtan végezni
az iskolai munkát. Így aztán a "legfiatalabb tekintetesnek" arra is volt ideje,
hogy a férjének segítsen, gyorsan megtanult az írógéppel bánni, a peres akták
között eligazodni. Még színházba is eljutottak Miklóssal, az Operába, egy-egy
irodalmi estre is, mert Miklóst érdekelte az irodalom. Rengeteg könyvet tartott,
két szoba könyvvel volt kibélelve, Anna bőven válogathatott olyan írók és költők

között, akiknek nevét sem hallotta a líceumban. Szerette, ha Miklós könyvei kö
zött olyanra bukkant, amelynek belső címoldalán a szerző ajánló bejegyzését ta
lálta. Ha férje elutazott, magányos estéin ezeket vette sorra, a csodálkozó Teréz
nek is megmutogatta őket. Volt itt könyv, a Légy jó mindhalálig, Móricz Zsig
mond ajánlásával, Babits Mihálytól, Szabó Dezsőtől, Kosztolányitól, s aminek
Anna a legjobban megörült, Illyés Gyulától egy friss, a Puszták népe. Ezt aztán
kétszer is elolvasta, még Teréznek is olvasott föl belőle, mivel Ő is pusztai szár
mazék volt. Elnézegette a szerző keze vonását: "Sághy Miklósnak meleg barát
sággal, kézfogással." Megdöbbentette ez a könyv, hiszen olyanról írt benne a
pusztáról elszármazó író, amiről Anna nem is sejtette, hogy irodalmi téma lehet.

Miklóson is sokat töprengett ezeken az estéken, hiszen alig ismerte őt házas
ságuk előtt. Csodálkozott rajta, hogy annyira érdeklődik az irodalom, főleg a fa
lusi néppel foglalkozó irodalom iránt; korábban azt képzelte, hogy Miklós kizá
rólag a jogi könyveket bújja. Különösen meglepte, amikor az is kiderült, hogy
Miklós maga is ír; amikor megmutogatta cikkeit, tanulmányait a különböző újsá
gok és folyóiratok hasábjain, s kiderült, hogy ezek egytől egyig a dunántúli fal
vak és puszták népéletéről szólnak. Ezek után már nem csodálkozott, ha Miklós
peres ügyeinek gyér szüneteiben esténként, éjszakánként terjedelmes kézirat
paksamétáját vette elő, ezen dolgozott. Később kérte Annát, hadd diktáljon gép
be egy-egy újabb részt, fejezetet. Ilyenkor maga köré teregette a sokféle jegyze
tet, dokumentumot. Könyvet készült megjelentetni Dülőúton, országúton címmel,
amely főként a faluról, pusztáról elszármazó városi napszámosokkal, gyári és
építőipari munkásokkal, vasúti alkalmazottakkal, hivatali szolgákkal foglalkozik.
Ezeknek sorsáról részletes adatai voltak, még azt is külön osztályozta, hogy mi-

.lyen lakást laknak, mit esznek, miként ruházkodnak, kikkel házasodnak; gyere
keiket milyen módon iskoláztatják, miféle orvosi ellátásban részesülnek, mik a
betegségeik, miben haláloznak el. Anna nem győzött eleget ámulni rajta, mi min
den foglalkoztatja az íróféle embert, hiszen neki az irodalom úgyszólván a bána
tos honfidalokat, a könnyeztető szerelmi történeteket jelentette, a Gyurkovics
fiúkatés lányokat; legjobb esetben is azt, hogyan kell jó kiállással szavalásba
fogni: Hadnagy uram, hadnagy uram! Mi bajod van, édes fiam ... vagy a radvá
nyi sötét erdőt, ahol halva találták Bárczi Benőt.

Lelkesen olvasott, mintha lemaradást kellene pótolnia, és odaadással segített
Miklósnak, még úgy is, hogy híreket hozott óbudai tanítványairól, aszüleikről,

otthoni és munkahelyí viszonyaikról. Miklós még egy osztálynyi statisztikát is
készíttetett vele, és beledolgozta a könyvébe; azt mutatta ki, milyen tehetséggel
áldottak a gyerekek, milyen eredménnyel végzik elemi tanulmányaikat a vidék
ről fölkerült munkások gyerekei. Arra is kérte Annát, nézne utána az iskolai
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irattárban, hogy húsz évre visszamenően az iskolából hány iparos, kereskedő,

értelmiségi, esetleg diplomás került ki, hányan maradtak a szülők szintjén vagy
alatta, hányan kallódtak el munka nélkül Budapest mélyeiben.

Nyaranta isa könyvön dolgoztak, egyszer még a Balatonra is magukkal vitték,
ahol villát béreltek. Amikor készen lett a végleges kézirat, és Anna letisztázta
három példányban, Miklós kérte, hogy mottóul gépelje föl a címoldalra egy is
merős fiatal költő, a nemrég elhunyt József Attila szavait: "Ezer esztendő távolá
ból, hátán kis batyuval, kilából a népségből a nép fia."

Ezután kezdődött a kiadás kálváriája. Miklós keserűen jött haza már az első

kiadótól. Azzal kapta vissza akéziratot, hogy túl kemény, következtetéseiben túl
ságosan messzire megy, az hallatszik ki már a címből is, hogy ez egy dülő ország.
~ Hogyan lehet ezt kiolvasni belőle? - lepődött meg Anna. - Úgy, hogy egyéb
ként valóban egy dülő országban élünk - mondta Miklós. - És ezt a kiadó is tud
ja. Csak éppen nem meri vállalni. Főként azt a tendenciát tartja megemészthetet
lennek, hogy a könyv radikális földosztást sürget. - És te mit mondtál? - Azt,
hogy nem a könyv sürgeti a földosztást, hanem az ország állapota.

További házalásai sem segítettek; volt kiadó, aki csak alapos átdolgozással vál
lalta volna, ebbe viszont Miklós nem egyezett bele. Így aztán csak részletek je
lenhettek meg a könyvből egy folyóiratban, ezeket Miklós egy szerkesztő ismerő

se vállalta.

De ezek a gondok, akiadótól kiadóig való futkosások már később történtek, jó
val azután, hogy megszületett fiuk, a kis Márton. A könyv körüli keserűséget

csak a fiúcska enyhítette, különösen Annában, aki csökkentette iskolai munká
ját, egyre többet volt otthon. Többet volt most már a konyhában is, hiszen az
ételt legszívesebben maga készítette a gyereknek, s vele Miklóst is mind gyak
rabban ebédeltette, vacsoráztatta. Merthogy Miklós is egyre többet gunnyasztott
otthon, különösen a háború kitörését követően. Dénes is, ő is egyre több mellóz
tetésben részesült, ilyen-olyan mesterkedésekkel vettek ki kezükből pereket, így
vagy úgy tették lehetetlenné védő munkájukat a bíróságok. A zsidótörvények
megjelenése után pedig Dénes egyenesen hátrányba került Dórika zsidó szár
mazása miatt. Maga Dórika is egyre többet és többet tartózkodott falun, Dénest
is arra kérte, töltsön minél hosszabb időt odalent, mert neki fum- valóságos Pest
iszonya támadt. Főként azután, hogy második pesti kiállítását már nem rendez
hette meg. Évekkel ezelőtti sikeres tárlata után újabbra készült, de már nem ta
lált termet, ahol falra akaszthatta volna képeit. Szóba sem álltak vele, vagy elné
ző sajnálkozással zárkóztak el a különböző galériákban: talán várnia kellene 
ajánlgatták a jobb indulatúak. - De mire? Mire várhatok? - kérdezte a budai la
kásban Dórika. Dénes szótlanul, töprengve szívta cigarettáit, le-föl járt a szobá
ban.

A várakozás azonban nemhogy kilátásokkal biztatta volna, egyre sötétebb évek
következtek. Dénes és Dórika végleg leköltözött falura, ezt Matild mama is így
akarta; az ügyvédi irodát pedig úgyszólván be kellett zárni. 1942"ben, amikor

719



Anna már Marci iskolatáskáját készítgette, Miklóst hirtelen behívták katonának,
pontosan egy kényes perének előkészületeiközben, egy vád alá helyezett német-·
ellenes újságíró védelmét vállalta.

Ezután pedig fölgyorsultak, szinte megvadulva peregtek a háborús események,'
a család tagjai annyi felé hullottak, ahányan voltak. Miklós az orosz fronton,
Dénest, mint megbízhatatlant, munkaszolgálatra hívták be, a német megszállás
után Ukrajnába került, ahol két hónapi pokol után hastífuszban meghalt; a vidé
ki illetőségűvé lett Dérikár 44 nyarán deportálták, a megyeszé'khely gettójába
került.

Anna Matild mamával és Marcival utazott be hozzá, hátha sikerülmeglátogat
nia. Csak látni láthatták őt, a drótkerítésen belül állt, és csupán azt érhették el,
hogy egy idősebb csendőr hátat fordítson, így egy kis csomagot hajítottak be ne
ki, néhány falatnyi élelemmel, a legszükségesebb fehérneművel.A gettó kapu
ján akkor is egyre sűrűbbés tömöttebb sorokban terelték befelé a sárga csillago
sokat, főként nőket, gyerekeket és idősebb férfiakat. A környékról és a városból
jött látogatók között döbbenet támadt, voltak, akik hangosan sírtak. - Ne sírja
nak itt nekem, mert mindjárt magukat is bevágatom közéjük! - ripakodott II tö
megre egy fess, fiatal csendőrtiszt,aki feszes vállszíjat, ragyogó csizmát viselt, és
fényes kakastollával a kapuban parádézott. A kis Marci szájtátva nézte hol a
csendőrt, hol a kerítésen belül álló nagynénjét. Anna és Matild mama egyszerre
fogták meg a kezét, maguk közé rántották, mert be akart menni a gettóba.

Dórikát ekkor látták utoljára. Harmadnapon 'bevagonírozták a gettót, amint
később kiderült, Auschwitzba vitték, csaknem mindenki odaveszett; 1945 tava
szán-nyarán a gyér visszatérők hoztak híreket róluk, egy ismerős városi férfi
mondta el, hogy Dórika mindjárt a táborélet kezdetén meghalt.

A doni katasztrófa után állított be a budai lakásra Juhász András tizedes. Egy
este érkezett, csöngetésére Teréz nyitott ajtót, betessékelte a szobába, hívta
Annát.

- Tekintetes asszony; kérem ...
- Ugyan, András, hogy képzeled!
- Bocsánat! - hajtotta le fejét a katona. - Engedelmeddel ...
- Hogyan kerültél ide?
- Debrecenből jövök. A zászlós úr megsebesült.
- Úristen, Miklós!
- Anna, én nem jó hírt hoztam. Levágták a lábát. Fagyás is, szilánksebesülés

is. 'Nem lehetett 'megmenteni. De él, ez a fontos. Engem küldött hozzád.
A katonávallevéttették köpenyét; kenyérzsákját, sapkáját az előszobai fogasra

akasztották. Előkerült Marci, és rögtön elkunyerálta a derékszíjat a bajnéttal.
, --.: Csak vigyázz rá, nehogy baj érjen vele! - cirógatta meg a fejét Juhász András.

Még jól is adódott a gyerek játéka a katonaholmival, Anna gyengéden beterelte a
belső szobába, nem akarta, hogy hallja a beszélgetésüket. Andrást a nagyobb
szobába invitálta, hellyel kínálta, türelmetlenül érdeklődött.
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A katona ezután részletesen elmondta, hogyan kerültek haza a frontról egy
héten belül Debrecenbe. Egyazon alakulatnál szolgáltak, valahol Kurszk alatt az
oroszok bekerítették őket. Az iszonyatos hidegben, a méteres hóban a zászlós le
maradt az általános menekülésben, fejvesztett visszavonulásban. Már fagyos láb
bal, szilánkos sérüléssel belecsúszott egy horhosba. Ő visszament érte a sűrű

aknavetőtűzben, géppuskázásban; kihúzta, a hátára véve vonszolta abeesteledő

erdő alján. A fák között kivánszorgott vele végül a tűzből, majd valami rommá
lőtt falucskába érkeztek. Innen csak egyetlen teherautó jutott ki később. Még az
éjszaka .az oroszok újabb, a falut is bekerítő támadásba kezdtek, és a föbb száz
német a csonka magyar alakulatot is ellenállásra kényszerítette. Éjfélkora zász
lós fölkerült a legsúlyosabb sebesültéket szállító teherautóra, maga Juhász And
rás cincálta föl, helyet csinált neki, lefektette. Ám akkor Sághy Miklós zászlós
váratlanul ráparancsolt, hogy maradjon mellette, azonnal feküdjön mellé a
ponyvás autó sötét zugában..A kapkodás zűrzavarában a tábori csendőrök rá- .
ordítottak: szálljon le! Az oroszok rettenetes tűzerővel rohamozták a falu túlsó
végét. A teherautó sofőrje káromkodott, indított. Sághy ekkor pisztolyt rántott,
előbb Juhászra fogta: "Feküdj!" Három lövést adott le rájuk, persze & levegőbe.

A meglepett csendőrök nyomban eleresztették a teherautó falát, amelyikük már
fölkapaszkodott hátul, visszahanyatlott a hóba. Így menekültek meg együtt az
utolsó pillanatban, mielőtt az orosz gyűrű végképp bezárult volna. Taposott úton
a láncos kerekek már jól boldogultak a hóval, három kilométerrel hátrább a tá
bori kórházban ellátták a zászlós sebét, kezelték fagyos lábát, bekötözték. Aztán
innen is gyors visszavonulást parancsoltak. A zászlós a nyolchónapi frontszolgá
lat után kiharcolta Juhász tizedes részére a nyíltparancsot, így került föl ő is a
sebesültszállító frontszerelvényre, amely kisebb-nagyobb kitérőkkel, kényszerű

ácsorgásokkal Debrecenig hozta őket. Útközben a műtőnek berendezett vagon
ban egy sebész eltávolította a zászlós lábából a szilánkot, de a debreceni katona
kórházban az elfertőződött jobblábat sürgősen amputálni kellett. A műtét után,
ahogy eszméletét visszanyerte, kérte Andrást, azonnal utazzék Pestre a feleségé
hez. Amint később megtudták, bekerített, kusza alakulatuk a németekkel együtt
odaveszett.

- Hát így mentette meg az életemet a zászlós úr - fejezte be András.
- Ahogy előtte te az övét - tette hozzá Anna.
Juhász András szótlanul lehajtotta a fejét,majd kérteAnnát, hogy mielőbb lá

togassa meg a férjét Debrecenben.
Anna fölállt, vacsorára hívta Andrást a konyhába. A katona szabadkozott,

hogy alig van ideje, két óra múlva indulnak vissza Debrecenbe; egy ottani had
kiegészítői főhadnaggyal érkezett. De azért asztalhoz ült, evéshez látott, elkér
dezgette Annát, mit tud a szüleiről, mi újság otthon a faluban. Eközben Teréz
forgolódott körülötte, rakta elébe az ételt, a bort. Marci némán az asztalhoz tele
pedett, nézegette, hogyan eszik a katona. Anna két bő csomagot készített, az
egyiket Miklósnak, a másikat Andrásnak, hazai disznótorost pakolt, sült húst,
bort, kalácsot" majd feketekávét főzött, termoszba öntötte, s egy-egy rumos pa
lackkal, néhány tábla csokoládéval is megtoldotta a csomagokat. Aztán fehérne
műt csomagolt az urának, gyors levelet írt odaát a szobában.
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- Nem mehetnék veletek, András? - kérdezte a levéllel kezében, könnyes sze
mét törölgetve.

- Az sajnos lehetetlen - válaszolta András. - Törtük ezen mi is a fejünket, de
hiába. Talán holnap reggel az első gyorsvonattal indulhatnál. Mi feketén járunk.
A főhadnagy a szüleit jött meglátogatni meg a menyasszonyát, a napokban kive
zénylik a frontra..

Távozása után két órával azonban lóhalálában visszajött, már éjszaka csönge
tett be: sikerült ráyennie a fóhadnagyot, hogy Annát mégis elvigyék Debrecenbe.
Nehezen állt kötélnek, de vállalja a kockázatot, azt mondja, neki már mindegy,
rosszabb úgysem történhet vele, mint hogy kiküldik a frontra.

Anna már az olajzöld színű DKW-autóban kérdezte meg Andrástól, hogy mió
ta szolgál együtt Miklóssal.

- A kivonulás óta. A Don menti bunkerben esténként sokat beszélgettünk.
Egyszer azt kérdezte tőlem, tudom-e, hogy a háború után mi lesz Magyaroszágon
az első dolga egy Jj kormányzatnak. Fogalmam sincs, mondtam. Azt mondta er
re: jól jegyezze meg, András, földosztás lesz.

Anna sokáig hallgatott, aztán megkérdezte:
- És veled most mi lesz?
András, aki a hátsó ülésen ült Annával és halkan beszélt, állával előremuta

tott a sofőr mellett némán gunnyasztó főhadnagyra:

- Az ő segítségével kórház körüli szolgálatra osztottak be. Amíg lehet, eldek
kolok Debrecenben, talán sikerül néhány napos szabadságot kicsikarnom, hogy
hazamenjek. S aztán .•. előbb-utóbbúgyis vissza kell mennem a frontra.

Kányádi $ándor

Rondó
mint aki üres kötelet
tart a kezében tétován
nézek egyszerre odalett
ellovant éveim után
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meg-megállok és fülelek
mintha mintha még hallanám
nem csengettyű szól levelek
szél babrá.l késett balladán

madarai rég nincsenek
és nem is lesznek már talán
tartja az üres fészkeket
ágai közt a vén platán
mint aki üres kötelet
tart a kezében tétován


