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nek róla annyit: éppolyan pocsék, mint a többi), kiürítem a postaládát. Délután -  el- 
menetkor -  szemérmesen elfordulok, oda se nézek, világít-e valami a sötét dobozban: 
adok egy kis laufot magamnak a csalódáshoz, s neked, édes Fruskám, hogy végre rá
szánd magad, holott tudom, hogy a postás csak egyszer jár.

Csak a reklámújság, de nem dobom tovább egy másik postaládába, mint régen: 
újabban fölviszem.

A lift előtt egy létra várakozik. -  Fáradjon előre, én úgyis előbb szállók ki -  tessé
kelném; festenek az ötödiken, néha hallani, hogy surrog a pemzli, de úgy látszik, a 
létra nem mer velem együtt feljönni. Annyi mindent hall az ember. Érthető. Talán 
legközelebb, ha már megismer. Fásult.

Szöszmötölök a kulccsal, s tudom, ha az ajtó kinyílik, üres lesz a fogas, a foncsorát 
vesztett tükröt nem takarja kabát, csak a straw-hat: George Kennedy játszotta benne 
a detektívet, és csapnivaló volt az egész. Talán még a perec. Még haza is hoztam belőle. 
Egy nagyon magas, vékony, sovány arcú ember árulta, aki aztán átkerült a Puskin 
moziba, és hogy onnan hová?...

Lerúgom a cipőm -  már hétfőn ki kellett volna kefélni, de úgy húzódik minden -, 
s a konyhában egy pohár szóda mellett elolvasom a horoszkópokat. Csacsiság, tudom! 
de telik rá, néha azt is mondhatja az ember: talán. Ha kedve ahhoz van. Talán a Mér
leg, talán a Halak. „A hét második felében felbukkan egy régi ismerős.” Szeretnélek 
látni. Talán a halak nem hazudnak.

Szuly Gyula

ÁLCÁZVA, BUDÁN

Szememre sarkából kifordult, 
ebül veszett otthon lebeg, 
fákat, bokrot zsandárnak nézek, 
harctérnek utcarészletet, 
akkoriban tatárdúlás volt, 
és már jöttek is a törökök, 
vérig sértett légterünkön 
kalózgép lelke dübörög. 
Zivataros századainkból 
maradt köröttem aknazár, 
egy rég megbékélt utca sarka 
még most is ütközetre vár, 
történelmi múltam kutatják 
kiváncsi, vizslató szemek, 
szülővárosom hontalanja, 
kisértő lélek, lehetek, 
aki győzelemért fohászt küld



Szuly Gyula: Versek * 385

s az napközeiben összeég, 
pesti háztetők közt utat lelt, 
de sosem Isten közeiét, 
fegyvemyugváskor sebesült meg, 
átvészelt ütközet után, 
s bár egész Pest hozzá szegődött, 
álcázva bújdosik Budán

KŐ ÉS KENYÉR

Túléltem a találatodat, 
itt fekszenek a köveid.
Kifogytál minden lőszeredből.
Majd a kenyerem leterít!

A köveket összeszeded még 
s én fölélem a kenyerem, 
itt állok újra üres kézzel, 
most már mégis körömszakadtig 
védekezve, de nincstelen.
-  Vigyázz, különb kövek repültek, 
s túléltem, ez már törmelék, 
ne reméld, hogy mit sem tehet már 
kinek fegyvere sohse volt és 
megette java kenyerét, 
pajzsa van, de csak papírból, 
még szobadísznek se való, 
készülődik huszárrohamra 
s nyergeden lova hintaló.

Megjött végre olyan idő ránk, 
újra vannak már köveid 
s arra valók hogy házat építs.
Jut-e nekem kenyér hogy éljek? 
Feléd repül és leterít


