
HEGEDOS ZOLTÁN: , ,
A HALASI LEGENDAJA

Elüldögéltem velük esténként a padon, a víz körül, hol
fortyogott a paprikás. Halászok voltak, bütykös ujjú, erős
emberek; jóízűen, nagy harapásokkal ettek és nem bibelód
tek annyit a hallal, mint én. Olykor-olykor belefohászkodtak
a parti szelekbe. Csendesen és keveset beszéltek. Szerétték
a mesét, mint a gyermekek. Egy vén halászról szólt a legen
da, akinek havas, lengő szakálla volt. Járta a legenda, kez
dődőtt valamikor régen, - talán nem is oly rég - egy na
pon, az öregek még emlékeztek is halványon... vagy csak
hallották, s a múló évek ködében beleszötték az életükbe,
mint az olyan emberek teszik, akiknek szíve nagyon forrón
fekszik az élet tenyerén. Rég volt, vagy nem is oly rég? ...

Későn futottak be azon a napon a halászok. Mogorva sző

talan léptek a partra s lekötötték a bárkákat. Volt még némi
tennivaló a csónakok körül. Aztán indultak haza. Nyugtalan,
mélyzöld volt a tó, borzongott a levegő is; sikertelen nap volt.
Megcsappant a fogás, a halak, mint a felhők vihar után, tűn

tek el a vidékről, s hiába volt a fárasztó, hosszú út a náda
sok halrejtő közein: kevés volt a zsákmány. A bérlő csempé
szést szimatolt, de morgott a banda is. Mihály volt az elége
detlenek feje. Torzsák, a kormányos, érezte a mellének fe
szülő haragot, de nem szölt, összehúzta szemét, kidagasztotta
a mellét és lepattant róla a banda gyűlölködésa. Kemény és
szótalan halász volt Torzsák világéletében. De az ellene ké
szülő mozgás dühítette.

- Kinek van baja? - kérdezte. - Mer az ájjon elő,

oszt mongya meg!
Nem hallgattak rá. Mihály sértődése kalimpált bennük

is. Forrt valami terv a Mihály agyában. Torzsák nem szólt
többet. Végignézetv a bandán és megindult haza. Egy lehor
gonyzó halászélet. Kicsit vak sors, de néha bőkezű. Súlyosan
és beteljesedve, nagy, fehér szakállában egy halászvégzet.
Kicsit emberi végzet, de örök szabadságra vágyásával és
mozdulatlan zátonyával nagyon halászi sors. Mert csak a
család van körülötte, csonttá keményült ruhája rajta s a
büszkeség benne, amikor a tóra néz: mintha magát az éle
tét látná benne. Igaz is, ott van az ő fiatalsága, ott múlt el,
a tavon. A tó már elválaszthatatlan tőle.

És most mégis el akarják szakítani tőle. Kicsoda? A, tu
lajdon fia, a Ferke! Torzsák Ferke nem volt halászvér.
mintha idegen bölcsőben ringott volna. Húzódozott, vágyódott
a föld után, míg aztán bele is szeretett a Mihály lányába,
Rozsába. Nagyon oda volt a lányért, de a szeme csak akkor
nyílt kerekre, mikor Mihály körüljáratta vele a földeket,
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amit Rózsa kap móringba a házasságához. Ettől kezdve nem
lehetett kicsalni a tóra Ferkét.

Az öreg Torzsákban megfeküdt az indulat. Kerek, barna
arca sötétebb lett, a szeme villogóbb. Ferke l Az ő fia l Hiszen
tudta ő. Ez fájt a legjobban neki. Lassan oltogatta belé a
halászmesterség titkait, meséít, hagyományait. De sohasem
reménykedett. ösztönösen megérezte, - még a bölcsőben

feküdt a gyerek, - hogy nem halászvér. Anyja földművelő

ősei ütöttek vissza benne. Felesége apja csak élete delén lett
halász. Kalandból és szükségből. Amikor Ferke megszületett,
két nagyobbacska lánytestvére volt már. Torzsáknak ez volt
az utolsó gyereke. Sohasem tudott többé feleségéhez szíves
lenni.

Azt mondta, míg ő él, nem lesz földtúró a fiából. Ez azt
is jelentette, hogy párja nélkül sóhajtozhat Mihálynak szép
lánya, Rózsa, az akácillatú estéken; Torzsák Ferkét meg nem
haphatja hites urának. Mert Mihály csak így kötötte ki, hogy
a két Torzsák elhagyja a tavat.

Az öreg kormányos elment és a banda nagy hangba
kezdett.

- Megbabonázta valaki a vén embört! - mondta valaki.
Igaz is, mióta Mihály és Torzsák összevágták a lapátot, bal
szerencse kísérte a vén Torzsákot mindig. Nyugtalan éjsza
káin harcsákat álmodott, ahogy ezüstös testük megvillant a
táncoló háló' rácsain. Ez pedig kész veszedelem. Azt jelenti
ez, hogy elkerülik a halak, míg ladikja ott úszik a remegő

zöld vizeken, a nádasok között. Hát Torzsákot kerülték is.
De Mihály személyes sértödése, amely a lányán keresztül
érte a második kormányost, az volt az igazi baj.

- Hallgass mán, - rivalt fel Mihály.
- Jobb volt az régen, - sóhajtott egy másik.
Jobb volt az régen. - Jobb vót! - mondták is néhány

pengős nap után. - Több vét a pénz.
Jobb volt. Mert az élet is olyan, mint a partra vetett

hal: lassan megfullad és elfonnyad. Vagy olyan mint a tó,
mely néha elíszaposodik, sűrű lesz és a halak felfordulnak ;
fehér hasuk ostobán belebámul az égbe. Mert az élet maga
a tó, ösvényével és szeszélyeivel.

- Ma éjjel, - mondta Mihály és megvillant a szeme 
ma éjjel kimegyünk.

Helyeseltek. Rekedten, lelkesedés nélkül. Lógatták a fe
jüket, de vállalták volna a poklot is. A víz volt az ő föld
jük, ahova elvetették a jövőt és a ringó, ravasz talajon csak
a szeroncsében lehetett bízni. Torzsákban már nem bíztak. Mi
hálytól több szabadságot vártak; bőségben felmerült hálókat
reméltek. Torzsáktól féltek. Szigorú figyelme megfeküdte a
lelküket. Szabadultak volna tőle régen. Most itt volt az alka
lom. Mihály nyíltan fellázadt ellene. És ott van Ferke, a
saját fia, az is szembe fordult vele.

Bevágta maga után a kaput a vén Torzsák. Ferke a
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kútnál merített. Apja rá se nézett. Nem beszélt vele napok
óta. Sejtette, de nem hitte, hogya banda ellene fordul. Gőgös
volt. Hatalmas, lengő szakállára volt büszke, amely valahogy
mindenkit, de különösen őt, Péter apostolra emlékeztette.
Torzsák érzett is valamit a bibliai hivatásból, megvolt benne
Péter fensőbbsége és ereje. Úgy gondoskodott a banda sor
sáról, mintha míndezyík halásznak külön-külön a lelki
üdvéért és jövendő életéért viaskodna. Bár lengő szakállára
csak éveinek lehajló felében tett szert, ő úgy tekintette, mint
időtlent, mely kizárólag az fi bölcs tulajdona és kezdetektől

neki rendeltetett. Ebben sohasem kételkedett senki, legke
vésbbé ő maga, és gyakran álmodta, hogy Jézus vastag re
dőjű gyolcsingben, ahogya képes bibliában látta egy
szer - várja őt a parton ei!,Y bárkára ülve és akkor ő is
leült melléje és elbeszélgetnek a halászok sorsáról.

Az öreg Torzsák! . . . Ö is igy nevezte magát. Mindig.
Gyermekkorát is lengő, havas szakállal képzelte el. Ilyen
volt ő mindig. Kevésszavú, indulatos, örökké éber. Az apja
is ilyen volt. Ö is ilyen. Csak a fia nem ...

Forrt benne a keserűség. Félszemmel kisandított Fer
kére, míg a csizmáját húzta. A legény a disznókat látta el.
Torzsáknak keserű lett a szája. Kiköpött. Milyen halász ez a
Ferke? Hogy derül az ábrázatja, mikor a disznókat vakarja!
Megint köpött, És befordult a falnak.

Mihályék összejöttek este a tavon, hogy útra induljanak.
Torzsák nélkül. Messze mentek, a tó déli ágába, talán két
nap is telik, míg visszatér a banda. Két új embert is szerez
tek. Idegenből. Hadd facsarodjon az öreg szíve. Mert ösztö
nösen gyűlölte az idegeneket. A banda is félt tőlük, régi te
lepesek féltésével, mert ők maguk is nagyrészt idegenből

jöttek. De Torzsák még a lelkét is féltette tőlük.

Szótlanul, csendben készülódtek az emberek. Azért néha
összegyűlt a mellükben valami nehéz és fojtó, amit nem tud
tak kiköpni.

- Pimaszság! - engedte szabadra a száját az egyik, de
Mihály azonmód rajta volt.

- Ne járasd a szád! - vágott le rá. Dühösen, erőszak

kal csinálta végig a tervét. Ma ő lesz, a kormányos, a banda
feje. Pusztul már a tóról mind a két Torzsák! Kurjantani
való kedve volt. A szeme karikákat hányt az örömtől. Régen,
régen leste ezt a pillanatot.

- Megbeszéltük. Igy lesz! - mondta szárazon. Hangja
uraskodó és parancsoló volt.

Mihály minden idegét megfeszítette. A ladikok könnye
dén siklottak rá a vízre. Csak egy maradt a parton. A Tor
zsáké, Ismerte Mihály a tavat, mint a tenyerét; vezette már
ő a bandát, de mindig az öreg Torzsák helyett. Most magáért
és a bándáért tette. Igazi halász volt, kormányos. Távol,
ahol a part. hajlott, mélyen sötét sáserdő nyúlott a tóba.
Nemsokára elérték és el is tűntek mögötte.
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A visszamaradt ladikat ezüsttel öntözte a hold, mely
néha elbújt valamely felhőtakaró alá, és ilyenkor korom
hullt a partra és a falu házai összefolytak. Csak a víz zize
gett változatlanul, ahogy egyre visszafutott a kavicsok között.
A felső végen egy kutya vonított kitartóan.

Valaki közeledett. Megállt az elárvult ladiknál, mintha
odafeszült volna. Fehér szakálláról csurgott a hold ezüstje.
Torzsák volt. Állt és hangtalanul mozgott a szája. Nyugta
lanság gyötörte otthon. Almában is a tó ringott a lelkén,
érezte ő azt, hogy mi történt. Rányomta a ladiket a vízre.
Elevezett a zizegő sáserdőig. Aztán erőtlenül magába ros
kadt. Acélkék, kemény szeméből könnycseppek fordultak kí
fényesen, egyik a másík után. A fénylő könnyeken keresztül
elnézett messze a tóra, melyen tündérképeket rajzolt a csil
lagos égbolt és táncolt rajta a könnyű nyáréji szél. Valahol
messze távolodó sötét foltot látott. Utána kapott a kezével.
Mintha még elérhetné.

És ekkor a nádasból, ahol megrekedt szél zajongott,
ijedten és visongva, feszes arccal a holdezüstben a villanó
vizet figyelve, mint szekták a halászok a nádcsomók között,
a vízen, mezítláb megjelent az Úr, szelíd mosollyal sárgás
szakállában. Megállott Torzsák ladikja előtt. Ahalászban
meghült a vér. Felhördült. Az Úr csendesen intett. És kimu
tatott a partra, az álomba merűlt falu felé. Torzsák meg
rázta a fejét. Nem! Tudta Ő, mit akar az Úr. Nem, nem
hagyja ő a tavat l Az Úr tovább mosolygott szelíden és el
lépett a ladik mellől. Keze még mindig a part felé mutatott.
Torzsák kétségbeesetten felnyögött. Jézus fehér gyolcsinge
könnyedén, fehéren meglebbent a szélben. A vén halász
csontos keze utána kapott. De csak a nád hajlongott a tó
felett, fel-felsusogva bágyadt hangon és megcsillanva ezüstö
sen, mikor könnyedén a hold felé hajlott.

Torzsák megtántorodott és visszazuhant .a csónakba. Nem
mozdult többet. A ladik imbolygott a vízen és orrával befú
ródott a nádba. Az égen lehajolni készült a hold. A tó fö
lött táncolt a szél és nyomában borzongott, szikrázott a víz.

Pirkadt. A tyúkól mögött derengett valamely halványan
az ég. És egyre erősebben, egyre szélesebben hullott a fe
keteségbe súlyos, szürkés ón. A falak előtt nagy darabokban
pattogott szét az éjszaka. S a vígasztalan lebegő szürkeségbe
sötéten hullottak bele az ablakok.

Ferke jött ki a kúthoz. Szél zizzent el a tó felől és a
legény ingeujjába bújt. Ferke bedugta a fejét a csöbörbe,
prüszkölve rázta le magáról a vízet. Halászember nem für
dőzik így, csak a földtúró. Dühösködő kedviben volt Ferke.
Szekér zörgött az utcán. Az udvar hátában kakas rikkan
tott fel.

Hozták a hírt, hogy megtalálták az öreget a tavon. Ott
nyúlt el a nádasban, mint a tikkadt béka. Az asszonynép-
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ség jajgatott, rángatta a fejébe a háromrétű kendőt, készült
a tóhoz. Feleútig se értek, míkor jött szembe szekéren Tor
zsák. Közéjük cserdített a szavával. Kemény volt még a
hangja, az asszonynép szeppent és szipogva fordult haza,
titokban és kendő alól lesve az öreget, hogy nem dül-e le
a szekérről. De megülte az erősen. Csupán a szeme lángolt
és a feje sunnyadt bele a válla közé, Ferke már tudta, mi
történt. Ö tervelte ki ezt Mihállyal. Még a kezire is játszott
neki. Hadd tudja ki az apját is a tóról I

Mikor belépett az öreg, már harmadikat rikkantotta a
kakas.

- Megtagadtak, - mondta lassan az igét. Aztán rá
mondta, csak magának:

- Mer így dukál. Egyször Péter, egyször ők.

Odaállt a fia elé. Aztán felnézett rá lábaújjától a haja
tövéig. Csak nem szölt, Ferkét rázta a hideg. Az anyja közé
jük állt. Aggódó tekintete rebbenve kereste az öreg acél
hideg szemét. Karjával féltőn ölelte át a fiát.

Tudtad? - kérdezte rekedten Torzsák.
Jaj I - huppant meg az asszonyban az ijedség.
Tudtam - villant ki dacosan Ferke.
Hagytad? - szaggatta tovább a szót az öreg.
Hagytam - kelt erősebbre az indulat a legényben.
Az apádat ...

- Jaj! - víiiant fel az asszony.
A legényben megakadt a szó, Rözsáért tette. Ez volt az

ára, ne legyen a tavon egy Torzsák se. Igy mondta Mihály.
Fényes volt Rozsának a szeme, mint az esteli csillag és tán
coló a járása, mint a szellő ölelte kalásznak. Ferke gyű

lölte a tavat, szabadulni akart tőle.

A vén Torzsák tekintete megtört. Elfordult a fiától. Fo]
togatta a ház, az udvar, a falu. Nyugtalanul járt-kelt. Aztán
elindult. Ment ismét a tóra. Felburjánzott daccal, csikorgó
lépésekkel. Mire a nádashoz ért, már kemény rézgolyó volt
a nap, ami csak úgy zuhogtatta a vízre szikrázó suzaratt.
Jóleső volt ez a meleg zuhogás. A faluban zörgette az abla
kokat a reggel. A víz fölött csillogó köd hengeredett. Torzsá
kot rázta a hideg. A helyet kereste, ahol megjelent előtte az
Úr mezítelen lábával a vízen. Szelíd arcát odafordította a
vén halásznak és kezével parancsolva mutatott a partra.
- Nem! - mordult fel az öreg. A szél megtépte a szakál
lát. A víz belemart a ladik oldalába.

Nem hagyta a tavat. Csikorgatta a fogát és dolgozott.
Felszedte a berakott horgokat. A nap a fejére került és
égette, mintha már egészen rá akarna csorogni. A fenékről

kiemelt néhány' varsákot. Céltalanul, erőlködve. Dolgozni
akart. Türelmetlenül hajigálta a szerszámokat. Egyszerre ha
talmas vízipatkány ugrott fel előtte. Szájában egy tetemes hal
megrágott gerince. Elbőgte magát az öreg és kapta a lapá
tot. A patkány szembeszállt vele, csizmájába kapott és ki-
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dobta magát a vízre. Torzsák utána suhintott. Nagyot vágó
dott a nehéz fadarab és a víz kifreccsent alóla.

Benyomta a ladikot a vízre. Megint megrázta a hideg.
Látta a szakállába mosolygó Urat, ahogy felemeli kezét a
partra. Megborzongott. A patkány testét felhajtotta a víz.
Elégedetten nézte.

- E megkapta - és elsimította a szakállát amellén.
Aztán hozzátette: - Én is ... a fiamtól ...

Vége volt a dühös munkakedvinek. Mogorván vágta ki
partra a ladikot és otthagyott mindent. Megrettent a tótól,
menekült.

Színte órák alatt öregedett meg. Megrokkant. Elzsugo
rodott. Erős mellkasa meglapult és havas szakálla most tá
masz nélkül lengett, mint a kóró, melyet magára hagytak a
tarlón.

Másnap már fel se kelt. Talán nem is tudott volna. Nem
szölt ő senkihez. Szűk, csodásan kék szeme csillogott a
konyha fehér falai közt. Mert ott feküdt. A havas szakáll
csendesen sárgulní kezdett, száradt. Hiába jöttek nyivákolva
a lányai, hallgatolt és messze nézett. Mintha már a falon is
átlátott volna. Az asszony Júliáért futott, akinek mindenre
volt kenőcse. Be nem engedte magához! A véri megsárult
szakállú Torzsák a csizmáját hajitotta hozzá. Ehhez volt
ereje ...

Két nap múlva mozdulni sem tudott. Az ötödik estén
intett a fiának, hogy üljön mellé, A szemével intett. Az még
fürge volt. Rekedten kérdezte:

- Hazagyüttek '1
- Haza.
Lent jártak a tó alsó felén. A szél hetek óta görgette

arra a hullámokat. A lassú, mind mélyebb áramlással
észrevétlen levándorolt a halak zome. Mihály kíszimatolta,
utánuk ment. A szerencse feszítette hálójukat.

Az öreg Torzsák sóhajtott. A szeméből kicsordult a
könny. A legöregebb halászt is megtréfálja néha a tó. És
néha ez a tréfa halálos. Sokáig nem szóltak. A hold beöm
lött a görbeüvegü ablakon, rácsurgott az asztalra és lefolyt,
mint az oltott mész, A vén ember lélegzete sistergett hozzá.

- Az: Úr elparanesolf a tóról, -r-r- mondta keserűen. A
legény megrázkódott. Belebámult az apja arcába.

- Szólt hozzám - tette hozzá az öreg és megpihent a
szóval.

- Azt mondta, hogy Ferke halász lesz. Új bandát állít
és dógozni fog a tavon.

Hazudott. Az Úr néma volt, mindig ott állt előtte ezüstbe
öntött gyolcsinggel hajladozó testén. Az öreg Torzsákot meg
nyugtatta ez a hazugság. Élesen figyelte a fiát.

- Ezt testalja rám? - kérdezte szomorúan és lehajtotta
a fejét.

- Mi ögyebet? - indulatoskodott az öreg. - A kevés
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főd a lyányokkal ment móringba. Az úgyis rossz főd, északi
ődal, A szőlő, meg a ház, anyádé. Ami a parton van, tiéd
lesz. Halász vagy. Annak neveltelek. olyannak, mint én!

Ferke felmordult. Az öreg jókedvű lett. Gúnyolódott.
- Hideg ágyon ülsz ... az enyém.
Másnap megint nem beszélt Torzsák. Csak akkor mor

dult fel, amikor a lányai jöttek síránkozni.
- Csittújatok má, a mindenségit - mondta, aztán hi

deg szemmel túlnézett a falon.
A faluban már tudták, hogy meghal. Ha egyszer vala

melyikük meg akart halni, lefeküdt és már nem segített
semmi. De nemigen akartak meghalni. Csak a nagyon vének.

Az öreg kihúzta Ferkéből az ígéretet. Keserű volt a vi
lág. Ott fönt az oldalban illatoztak a földek. Bontották a
sárguló kalászt, sodorták a meghajló füveket, ölelték az el
virágzott fákat. Kapák vakarták a földek hátát, melyet föl
égetett a nap tüze, és kacagás röppent esténként akalászok
fölé. Csak idelent a tó mellett volt keserű a világ.

Mihály jött. Ferke a tornácon állta útját. Gyűlölködve,

részegen.
- Ne tegye be a lábát - mondta. Mihály visszahőkölt.

Mi ütött a legénybe?
- Veled akarok beszélni.
- Nincs mit.
- Rózsa vár ...
Ferke szíve elszorult. A vén Torzsák felmordult az

ágyon. A legény megkeményedett.
Megöltétek! - intett befelé.
Mi öltük meg? - dünnyögte Mihály. - Mi? Öreg

vót.
Öreg vét,
Az vót.

- Az ...
Alltak a tornácban és hallgattak. Tapadó, nehéz sötét

ség folyt le rajtuk, egymásba olvasztotta kemény alakjukat
és egy kicsit a lelküket is. Csak mély, szürcsölő lélegzetük
hallatszott és néha egy-egy csizma csikorgása. Aztán lassan
elmozdult Mihály. Ferke nem szólt utána.

- Ferke, hallod-é? - Az öreg kiáltott. A legény be
felé fordult.

- Nó ...
Felkelt, nem is aludt, bámult az udvar sötétjébe. Nem

gondolt semmit. Egészen úgy, mint mikor a vízen volt.
Mintha az éjszakából akarna kifogni valamit. Bement a
konyhába.

- Nő, mi az édesapám? - Meleg volt a hangja, mintha
megbocsátást akarna mindazért, ami történt. Az öreg hang
jából is kibuggyant amelegség.

- Fíjam, aztán a szakállomat fesűjjétek ki és mossátok
meg, engem má nem köl ...
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- Dehonnem, mondta hízelgő ellenkezéssel a le-
gény és e percben nem tudta, miről beszél.

- Aztán aggyátok rám a csizmát, tudod, azt fijam, mel
lik a palláson van. Mer erre tartogattam. Anyádhó jártam
abba.

Ferkéből kizökkent a levegő. Csak így sípolt, olyat só
hajtott. Mert neki is van egy csizmája, abban járt Rózsához.
A vén Torzsákban nehezen kalírnpált a szív, Ű sem szólt és
Ferke is kiballagott a konyha elé.

Reggelre a Péter-szakállú halász, akinek a holddal el
festett vizek felett Krisztus megjelent, belecsontosodott az
ágyba.

Kiterítették. Aztán eltemették. És nemsokára csak a
frissen púposodó föld és a kereszt jelölte, hogya vén Torzsák
született és meghalt; hogy messzevidékre híres halász volt,
az a falu lelkére íródott fel.

Kezdtélq is beszélni a temetés után a látomást, meg
hogy mit beszélt az Úr a vén halásszal az éjszakán. Nőtt,

kúszott, hangosodott a szóbeszéd. Nem találtak nyugalmat a
halászok, rettegtek a tótól, a falutól és egyenként szöktek
meg a Mihály keze alól. Mihály is hallotta sokszor, hogy az
Úr az öreg Torzsáknak adta a tavat akkor éjjel. Hallotta,
de nem riadt vissza. Ha belepusztul is, fogadkozott. Ferke
lassan száradní kezdett. Hosszú vágyódó pillantásokat erege
tett túl a dombon elnyúló, keskeny és széttördelt föld
tagokra, ilyenkor feszítette valami a mellét, mint amikor
Rózsára gondolt. Mert piros volt Rózsa, mint az, amelyik a
kertben nyílik a házfalhoz közel. Gyorsjárású és ha mozgott,
csípője úgy ringott, mint az a karcsú, fényesen barna nád
odakint a tavon. Nem tudta ő felejteni a lányt.

Egy napon oda is állt Mihály elé.
- Nem dógozok én má magamnak.
- Nekem se dógozz, - utasította el Mihály, aki szerette

volna Ferkét is kitudni a tóról. Fájt a szíve a tóért, ha osz
tozni kellett rajta. Mint a zsugori szíve fáj a hold szétömlő

ezüst jéért.
- Apád mondta, hogy nem vagy jó halász.
- Apám se vöt mindentudó.
- De. Ű a vöt. Csak elöregedett.
- El.

Ott kéne hagynod a tavat. Föd kéne neked - tette
hozzá,

- Az - olvadt fel a legény.
- Főd, de jánnyal - csapott le hirtelen, hogy Mihály

bajúsza megrengett.
És már mélyen egyet akartak. De nem annyira Mihály

lyal, mint a lánnyal.
Azon a napon Rózsa igent mondott. És azon a napon be

szakadt a vén Torzsák sírja. A sír mélyén hiába keresték
a koporsót, csak sippogó, fekete vizet találtak, mely a tóból
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Hegedű8 Zoltán

öntötte el a temetőt. És azon a napon eltünt Mihály a tavon.
Csak a ladikját dobta ki a sás közé a víz.

De Ferke nem volt már a péter-szakállú ivadéka. Semmi
köze nem volt az ingó és ravasz talaj jal, amelyre csónakok
kúsznak nappal és éjjel, hogy halászok fürkésszék elő fes
tett ezüstű kincsét. A rögök felé indult, ahol kiforrősodnak a
férfiak, mert az életért, melyet csoroszlyával hasított földből

varázsolnak fel, erőszakosan és keményen kell megdol
gozni ott ...

A partra pedig ídegen halászok telepedtek.

A tavon pedig hengeredik továbbra is a szél, néha csa
var egyet a nádon, hogy sírva tör derékbe belőlük egy erdő.

Olykor dühös vonítást hallat, de hiába csapja a vizet a
partra, visszahull újra és újra ...

Az öregebbek ilyenkor egy lengőszakállú halászra em
lékeznek, aki messze határig híres volt és akinek a fia
megtagadta őt. A vén Torzsákra emlékeznek, akinek oda
adta az Úr a tavat és aki meg tudott halni érte, amikor a tó
először tagadta meg őt.

DEMETER ISTVÁN:
II II , II

GOROG VERS, IDETLENUL
Zongora zümmög messziről.

Most hozd a mézet és az orvosságot,
erdei mézt, erős orvosságot.
Tejet és gyenge lánykát sohse hozzál.

Zongora zümmög messziről.

Van, aki megy már hazafelé.
Arvalegény. Van, aki nótáz.
És a világot az Éj megissza.

Zongora zümmög messzíről.

Most már tudod az utat és a célt?
Fut a fakó. A Hajnalt kérdezed.
Mégis a titkot kérdezed.

Zongora. .. Nem mond senki semmit.
Zümmög. " Futkosunk, beszélünk, élünk.
Messziről ... Nem jutunk soha
egészen el magunkig.
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