
494 • Imre Flóra: Versek

– Engem is megvernek? – kérdezte, noha még nem tudhatta, mi folyt le a község-
házán.

– Már miért vernék meg? – csodálkozott rá Sanyi.
– Mert... mert...
Az öregasszony viselt dolgairól kezdett aztán beszélni. Sok mindent elajándékozott, 

az igaz. De hogy bolond, az nem igaz! Mért ne adhatná oda, ami az övé?
– Bolond? Ki mondja, hogy bolond?
– Mindenki itten...
Sanyi csodálkozva hallgatta. „Elajándékozza mindenét?” Ott bent a konyhában nyo-

masz totta, amit Annuskától megtudott. Kint az utcán egyszeriben súlyukat vesztették 
azok a históriák. Szinte léptenként érthetôbbek, egyszerûbbek lettek, ahogy Sanyi a 
házak elôtt elhaladt, gondosan szemügyre véve valamennyi kiskertjét, udvarát, istál ló-
kör nyékét. Nem telt be a csodálkozással. Minden, de minden udvarban külön kis istálló 
volt, külön kis fészer. S azok a rejtelmes kocka alakú faalkotmányok, amelyek egyik 
oldalán nagy kocsikerék volt odaszerkesztve, azok voltak itt a kutak! Itt nem ostorfával, 
gémmel húzzák fel a vizet, hanem tengellyel s kötéllel. Nem lehetett gyôzni elég ámulattal 
s elismeréssel az emberek találékonyságát.

S elég hálával. Majdnemhogy könnyek jöttek Sanyi szemébe, hogy ennyi minden 
dolog van a világon.

Fent a hegy gerincén az utolsó pillanatban kapott észbe, hogy neki nem balra kell 
térnie, fölfelé, amerre a csendôrök elfordultak, hanem jobbra, lefelé, abba az üdezöld 
kis völgytekenôbe. Megismerte a házat, de azt csak most látta meg rajta, hogy kéményén 
szélkakasképpen egy ágaskodó lapos csikó forog; mint kovács fia azt is meglátta, hogy 
páros vaslemezbôl vágták ki s szegecselték – nittelték – össze azt a csikót, de külön öröm 
volt ezt is észrevenni, s külön öröm az a gondolat, hogyan mondja majd el ezt otthon 
az apjának.

A ház elôtt egy idegen öregember kisbaltával rôzsét aprított. Ennek meg a fél lába 
fából volt.

(Folytatása következik.)
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BALLADA AZ ELSIKKASZTOTT IFJÚSÁGRÓL

Hol vannak hát a vezércikkek,
amiken olvasni tanultunk:
a sóderból itt-ott kifittyent
holmi tény-nyom, halvány vakond-út.
A szimbólumok nyelve hol van?
kihagyások és utalások – 
bújtattuk a közös nyomorban
a szókimondó ifjúságot.
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Az ígéret földje, szabadság?
Rendszerváltások jöttek-mentek,
nevük, köpenyük váltogatták,
a sötét meg csak sötétebb lett.
Megélhetési irodalmár,
visszamenôleg ellenállók
bohócpofára mázolgatták
a tündérléptû ifjúságot.

Hol volt a ragyogás, a résnyi?
Elsötétítés volt itt folyvást.
Szemhéjunk mögött napba nézni:
csak belül volt a világosság.
Kövér piócák, galandférgek,
az élôsködôk hada rágott
életünkön, mi védett téged,
végképp kivérzett ifjúságot?

Herceg, elhulltak a remények,
hogy lehet, hogy mi mégis állunk?
Szorítsd a kezem, tartsuk még meg
ôszbe halványult ifjúságunk.

HORATIUS-TÖREDÉK

...megfoganatlan szörny-ivadékait
siratja könnyek nélkül a földanya,
  már egyedül a fájdalommal,
    súlya saját üregébe omlik;
temetve gyászol, önmaga hullva rá
– porló, sötétes, lángfakította föld –
  önteste monstruózus, érdes
    sziklaoromtömegére; látja,
ahogy örökké ránehezül a súly
a vállizomra, és ahogy átszakad
  a hasfal újra, és kibuggyan
    vércafatokkal a máj, s homályos,
szûk léte mélyén nem feledôn mered
értetlen-értve a szeretô saját
  láncok szorította kezére,
    nincs, aki megszabadítsa, senki...




