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m int aki nem  tud  engedni a csendnek 
és zajt ver vissza m inden sejtfalán -  
talán nem  képzelném magam süketnek, 
hogyha a csendet csendnek hallanám.

Csak nehogy mégis most váljon valóra. 
Majd ha legalább kívánni merek 
valami nem  negatívat, ha volna, 
nem  tudom, honnan, egy kis lendület -

Képzelni, nem  latolgatni szeret 
az ember, és még h a  utóbb csalódna 
is, csak figyel, a csoda hol ered: 
ha hiába vár sem m ondhat le róla.

Czilczer Olga

DÉLUTÁN SAKKPARTI

Fajansz m ondatok, mosatlan kávéscsészék s 
tulajdon ujjaim kitartó ide-oda tologatásával el
csitulnak a reggel 8-cal jelzett kezdet partjain túl
csapó hullámok. S nekem  újabbakat kell korbá
csolnom. Továbbterelnem mindahányat.

Az ugrások-vánszorgások centiméterei csak 
lassan szaporodnak. M unkatársaim egyike alig
hanem  fizetett szabotőr. Ritkán lép. Mit tegyek?

Délután sakkparti a sötét lombok s a fehéren 
izzó tükrök között.- Megannyi kicsi tó. Most m ár 
békakuruttyolás dönti hatalmába m ég az alkonyi 
áradatot is. Fölsejlik az utolsó koncentrikus kör, 
a diktátum  fehéren feketével, este 6 óra.

Amikor kiderül, hogy m inden szó hazugság 
volt, egy éj m ég előttem. Tudom , amit tudok. Ha 
nem  lennék egyetlen szárazföldi a kétéltűek közt, 
ebben elmerülnék.



1690 •  Juhász Erzsébet: Levél apának

HANGJÁTÉK

Parázs számjegyeken a por. A perc m egpat
kolva.

Folyik a krónika, s te átgázolsz a  folyón. Háta
sodat egy utolsó csobbanáshoz kikötöd.

Az ostromlott város m ár a  lábad előtt. Kínos 
ez, milyen kínos! De hát te épp csak erre  tévedtél. 
Csak nem  gondolják komolyan... Ám félreértés 
félreértést követ. Hullámok orm án a liccs-loccs 
törmelék, fuldokló szólamok, az eszme.

A felágaskodó szék a rávetődő fény gyeplőjé
vel. M intha pár kavics lenne a part. Pár lépés 
crescendója közeledés. Ahogy a rádió gombjait 
csavargatod történetünk hanghatárain át. Ahogy 
nyeregbe pattansz, oda se értél, visszatérsz.

Juhász Erzsébet

LEVÉL APÁNAK

Az az érzésem, hogy épp  most jö tt el az ideje e levél megírásának, m ert félidőn vagyok, 
apa. H a a sors annyi időt ró  rám , m int terád, akkor felnőtt életemnek éppen félidején. 
Ezenfelül félidőn úgy is, hogy eddig megélt életemnek éppen a  fele telt el azóta, hogy 
te nem  vagy az élők sorában. Mindezek persze javarészt esetleges számítgatások. A 
lényeg abban áll, hogy az utóbbi időben egyre jobban tapasztalom, hogy kortársakká 
lettünk te meg én. Igen, úgy, ahogy m ondom. M ert az, hogy apa és gyereke között 
soha, de soha nem  m egszüntethető a  kapcsolat, ez a  természet törvénye. S ezzel elke
rülhetetlenül vele já r  az is, hogy szülő és gyerek életreszólóan keresi önmagát egy
másban. Húsz éve e kölcsönösség -  halálod következtében -  megszakadt. Vagy talán 
mégsem egészen?

Nem  akarom  ecsetelgetni, m ennyire m egrendített a halálod annak idején. Az csak 
természetes egy gyerek részéről, hogy kétségbe van esve, s úgy érzi, valami olyat kö
vetett el ellene a sors, ami a lehető legnagyobb igazságtalanság. Igen, magam  is József 
Attila-i dühvei toporzékoltam, hogy m ennyire becsaptál. Nem hittem  akkoriban, de 
az idő megmutatta: a  fájdalom és a kétségbeesés enyhülni tud lassacskán.

Halálos ágyadon alaposan összekeveredtek benned életed különböző korszakai, ke- 
resztül-kasul száguldoztak benned hatvan év idői, s ezt te oly természetességgel vetted


