
rülní, nehogy a patina hiányozzék. A borpineéból méregdrága ven
déglő lesz. És a várbörtönből excentrikus bár. Éjfélkor pedig
programmszerű kísértetidézés. ("OSak eMre bejelentett látogatót
fogadunk. 10.- peng{j személyenként.")

Micsoda forgalmad lesz, öreg váram! Az emberek ezrével fog
nak meglátogatni. El lesznek ragadtatva, minden nyelven. Talán
azt is mondják majd, hogy "ha nekem lenne egy ilyen váram! ..."
és milliomosok fognak érted vetélkedni. - Ne csodálkozz ezen. Én
is csak most jöttem rá. Hogy tudniillik az emberek már ilyenek.
Ingyen nem kell nekik semmi. öket csak az érdekli, amiért fizetni
kell, és lehetőleg borsos árat. - Mert hiszen ami ingyen van, az
mindig gyanús. Igaz? Ilyen egyszerű az egész... Mint egy pofon...
Haha! Csak rá kellett jönni. Hát most pedig rájöttem. "Nem ér
dekli, uram? Furcsa. Tudja-e, milyen drága?" - "Ja, ez egészen
más. Mutassa csak? .." És jönnek ... Mint egy méhraj ... ide ...
Hahahaha! ...

Ne haragudj öreg váram, de azt hiszem, én pedig most végleg
elköltözöm innen.

lJpakl Agata

HOLLÓ ERH61

MENTEM A HEGYRE. ..
Mentem a helO're, júliusi fény
csapkodott át a lombok tömegén
s hevesen söpörte sövényemet
a jóllakott nyár II csöndben égetett
engem is a derils-járású nap,
megvilágitotta homlokomat
s befényesitette lépteimet
s amerre mentem, mindent ellepett:
elrothadt gombákat, vén rönköket,
ét! földön korhadó leveleket
s úgy zúgott a fény a bús, elhagyott
erdőn, mínt szétzúduló méhrajok

s engem is elfogott az áradás 
egy pillanatra édes ámulás
fényezte meg két kifáradt szemem
II éreztem acélos lesz a kezem
és a szavam ha kiereszteném,
olyan csillogó lenne, mínt a fény
El tekintetemet úgy hordoztam át
a tájon. mínt aki messzire lát,
de csak egy pillanatig volt ez úgy,
hog-y felemelkedett elém az út.
aztán egyszerre megsötétedett
;; egy kéz eltörölte a fényeket
s már csak az árnyék terjesztette szét
egyhangú és unalmas szőnyegét
s belőlem is egyszerre leszakadt
a váratlan, jó, derű-pillanat

~ úgy baktattam már, oly megtört nagyon,
mintha száz teher lenne vállamon
s visszafordultam megsötétült szemmel,
mert tudtam. hogy a hegyre nem jutok fel.
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