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Isten szabad ege, 
madarak serege, 
széljárta, tág fényesség -  
legfényesebb nekem, 
aki nagy betegen 
az erkélyről nézek szét, 
röptében bemérve 
s szememmel kísérve 
egy-egy csapongó fecskét...

Ifjúság, mi lehet 
e széles föld felett 
szebb dolog az ép testnél? 
Szándék és mozdulat 
együtt küzd és mulat, 
mint egy hiten két testvér, 
s te csak röpködsz, hinta, 
s könnyen haladsz, mintha 
vajba mártott kés lennél.

Későn lett szavam rád, 
levegős szabadság, 
amikor már rég nem vagy, 
ha fölkel is napod, 
sugárzó alakod, 
kívül süt csak, ott benn fagy; 
az idő nagy hamis, 
mint a szerelem is, 
legizzóbb, ha épp elhagy.

Most hívlak hát téged, 
szabd rám szemmértéked, 
megfizettem az árát: 
lappangó öregség, 
bujkáló betegség 
orgyilkos tőrként já r  át -  
tedd meg hát, hogy híved, 
fölfoghassam műved 
határtalan határát!
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Egy rossz kempingszékben 
ülve, mint az égben 
görgő felhőgomolyban, 
így beszéltem ahhoz, 
ki télre nyarat hoz, 
s nem tudni, ha van, hol van, 
mégis ott van minden 
sziromban és színben, 
s minden halvány mosolyban.

Závada Pál

NÚBIA, POMPEJI

Az írások közt azokra talál folyton, ahol bevésett jeleket viselnek a lapok, dől hátra a 
székben, de a mondatot, hogy ez már maga volna a dermedés, vagy csak a próbája 
vagy mi, nem tudja befejezni. Más mondatokat viszont rendszerint elkezdeni sem ké
pes, így ülve maradhat, és mert nem minden gondolatát ő tölti be most, aki szokta, s 
aki ágyára dől éppen e percben, emlékdarabokat igazgathat időpontokhoz, és az asz
talra könyökölve próbálja meg tisztázni, ezt legalább sikerül, hogy mikor látott először 
vésővel írt betűt.

Talán amikor fölemelték, hogy a fejek fölött lássa a kötéllel és kapával hajlongó, 
gumicsizmás embereket, de mivel kinőtt már a karonülőkorból, egy szomszédos fe
déllapra állították, fölötte fekete tömb, rajta aranyozott írás, s noha nyomtatott 
naggyal akkor már tudott, kisilabizálni ezt nem volt érdemes, inkább a kikarcolt arc
mást vette szemügyre, olyan, mint a fénykép, gondolta, és nem értette, hogy azt, ami
ből az a fodros, fehér anyag kandikál ki, s amiben állítólag a nagyapa volna benne, 
miért teszik olyan széttaposott, sárga-fekete földhányásos árokba, meg úgy látszik, kar
colt kép se lesz.

Mégsem ez volt az első, helyez hátrébb, 1960 elé egy másik jelenetet, és még mindig 
nem őt képzeli el, aki most párnákat gyűr a feje alá, és nézi a fehérből szürkébe át
gyúródó felhőket. Nem ez volt először, hiszen megelőzte egy nyári délelőtt, lovas ko
csin ültek, a Viktor meg a Cica húzta, tehát még megvoltak, és keresztlécekre lefek
tetett, fényesre csiszolt oszlopot fuvaroztak. Egész úton egy sárga körteléggömböt rán
gatott a szélben, ám ahogy leszállt, a magas fűben magához ölelte az ujjbegy-csúszká- 
kat visszhangzó ballont, s nézte a kényes tehernek nekiveselkedő apját és a többi férfit, 
akik rövid, szlovák szavakat váltottak egymással, a luftballon ereszteni kezdett, s neki 
úgy rémlett, látja is a lyukat, így az az ötlete támadt, hogy betömi egy erős fűszállal, 
de amint hozzáérintette, a léggömb kidurrant, tragikus veszteségével azonban senki 
nem törődött, mert akkor imbolygatták fel éppen, csúcsával az égnek, vésett feliratos 
lapjával meg felé fordítva az obeliszket, hogy a helyére állítsák.


