
- Tarnay doktort középre. Győrffy Vera, - maga az?
Csak bátran, nem kell félni.

... Tarnay doktor. A nevénél többet sohasem tudott meg
Vera arról az ismeretlen fiatalorvosról, akit ugyanakkor
operáltak, amikor őt; - de a férfit már későn. Orvos volt,
Tarnay doktor, fiatal volt és Vera sohasem tudta meg róla,
ki míndenkije volt életében. De hogy a végsőn egyetlen, amit
innen elvihetett magával, az ő volt, ezt tudta. Ami őneki fájt,
a férfi azt vitte magával. Egy másik embert érzett és el tud
ta felejteni, hogy szenved és hogy meghal.

Molnár Kata

VÉGH GYÖRGY:

STROFÁK A BÖLCSESSÉGRÖL
Jaj, hol van már a háromélű kardom,
a néger herceg sárga pallosa -
piros láng volt a hamvas éjszakában
s belepte már az éj sötét hava.

Hajad színét is régen elfeledtem,
elfútt a szél, a balgatag vihar 
kertemben nem virágzik már a hársfa
s az ég sem boldog kék rózsáival.

A nyár lustán hever e délutánon
s a meggv tüzes-piros, miként a bor
egy sas kering fölöttem évek óta
s hátam mögött négy medve bandukol.

Ha macskát látsz a háztetőn vasárnap,
egy korhadt seprűt fogj és vágd agyon
ha nem találod ei, vég-y hátizsákot
és büntetésből hordd a hátadon.

A lámpa nem meleg, ha nem világol
s a köd fölfalta minden kincsemet 
de még enyém a nyár, a holdas álom
s a néma hattyúk nékem zengenek.

A boldog őszt talán már meg sem érem,
s ha hull, jaj, nem nekem hull már a lomb
tíz versemet dúdolják majd az erdők

s a Iuresattél e versemen borong.

Ha hindu volnék, most Buddhát imádnám
és szöges deszka volna vánkosom -
a Gangeszban fürödnék minden éjjel
s kígyót bűvölnék minden hajnalen.

Úgy búsulok: [aj, eltörött a tükröm
és reggelente nem látom magam -
mí lesz velem, ha nem veszem majd észre,
hogy kormos ifjúságom veszve van?
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