
ÍZ, VILLÁM,GYÖNGYVIRÁG
Irta So ó s László

Barátom, Dapsay Péter ritkán jött be Arpádíöldről: Egyike volt azoknak
a pestkörnyékieknek, akik se érzésben, se gondolkozásban, annyira nem kapcso
lódnak a fővároshoz. mintha az ország legeldugottabb sarkában laknának. Olyan
anyagból vannak, amelyet nem tud felszívni a főváros, egyszerüen és megátal
kodottan vidékiek és Pest legközvetlenebb közelében Pestnek mindenestül hátat
fordítva élnek.

Péter tulajdonképpen nem is Árpádföldön lakott, hanem jóval túl a tele
pülésen. Nem lehetett csak kifutni hozzá néhány órára; ha meglátogattam, este
mentem ki úgy, hogy néhány napig nála is maradok. Az állomástól, a sötétben
zegzugosan keresztülvágva az utcákon, sokáig kellett még gyalogolnom a magá
rios házhoz, ahol Péterék laktak, ő meg a két öreg, szerényen, szegényesen és
végtelenül magánosan mind a hárman. A néni káposztáskockát készített ilyen
kor vacsorára, fiatal gyomornak való hatalmas adagot; a két öreg csöndes volt,
korán le is feküdtek s mi Péterrel késöig elbeszélgettünk. Az öregember' sír
ásó volt. Aki halottak között él, mindent tudhat az emberekről, amit szóval el
lehet mondani, ezért volt némasága annyira beszédes: temetőkertész is volt
emellett, - a virágokhoz sem emberi nyelven kellett beszélnie, '

Az érkezésemet követő reggelen Péter mindig megmutatta galambjaít, né
ven szólítva valamennyit. Szőkén, magas, erős termetével, szikkadt, szárazbará.z
dás hosszú arcával, fehéres szemöldökével mosolygósan állt a veteményeskért
ben barackfái között, A keze, meghazudtolva karcsú, hajlékony alakját, vastag
volt, nagy és durva; gyerekkora óta ásóval, szerszámmal, munkától faragott
kéz. Csodálatos volt, högy ezzel a kézzel, amely csupa vastag bot-ujjból ágaso
dott össze, évfolyamunk legjobb rajzolója volt il. müegyetemen. Hallatlan ki
tartással és szívóssággal kezdte újra rajzait. ha akár még szakértő szemnek is
észrevehetetlen miliméter-századrészt hibázott. Nem szokásos rajzpapírunkra,
hanem kartonra rajzolt, !!minfényes fekete tussal dombprvonalnak hatott a leg
finomabb vonal is.

Nem rajta múlt, hogy diplomájának nem sok hasznát vette; Abban az idő

ben nem lehetett állást kapni. Emlékszem egy évre, amikor - mert villamos"
pénze se volt - mindemiap gyalog jött be Pestre már hajnalban és ugyanazzal
a hallatlan szívóssággal és kitartással, ahogyan a rajzait csinálta, a munkás
negyedeket járta be szénnel ügynökölve. J'alánakadt volna időnként néhány
fillérje, ha galambjaitól meg tudta volna vonni.

Egyszer elkísértem egy ilyen útjára. Pihenő nélkül, szakadatlanul járta az
emeleteket, bekopogott minden ajtón s szelíd, kedves mosolyával berencei sze
net ajánlott. Nem sok sikerrel. De négy-öt megrendelést azért összehozott' na
ponta. Hat óra tájban váltam el tőle az őszi, sötét délutánon, a Kerepesi-út végén
a sorompónál. Én már a lábamon se álltam, Péter' derűsen nekivágott a tizen-

.ötkilométeres útnak hazafelé.
Később, amikor alkalma lett volna, már nem is akarta felhasználni a diplo

mát; a földhöz ragadt, otthon maradt parasztnak.' A veszélyes időkben apja buj
tatta el a németek, nyilasok elől a temetőben, sírt ásott ő is, így nem bántot
ták. Tavalyelőtt ősszel, mikor egyszer valami dolga volt a műegyetemen, kopott
munkásruhájában, elvadult külsővel ment be s egy fiatalember, nyegle és fölé
nyes jóakarattal, útbaigazította. Péter szolgálatkészen hallgatta meg és csön
desen kuncogott magában akkor is, amikor nekem elmondta.

- Nem árultam el ,neki, hogy tanársegéd voltamítt valamikor, jobban
ismerem a járást, mint ő.

Magamban pontosan el is képzeltem. hogy Péternek ez volt az elégtétel,
- jól elbánt a fiatalemberrel. Ilyen volt Péter, erős, mint a mozdony és szelíd,
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mint a galambjai. A beszéde halk volt, hangja sohasem hallatszott távolabbra
annál, akihez beszélt maga mellett.

Bár ritkán találkoztunk, soha semmi feszélyező nem volt víszontlátásaink
ban, Barátságunknak nem volt szüksége próbára. Rendszerint csak akkor lát
tam, ha kimentem hozzá, éppen ezért váratlanul lepett meg, amikor egy este
beállított.

- Nálad alszom- _. mondta --, reggel tárgyalásra kell mennem.
Félretoltam a rajzasztalon a vonalzókat. Mutatta az idézését. A Marko

utcába szólt, a járásbiróságra.
Sikkasztásnál vagy tanu? - néztem rá meglepődve.

Igen, ez az a régi ügy. Eszembe se jutott, hogy még előkerülhet.

-- Ez csak jó neked! - mondtam helyesléssel.
- Persze - felelte, de korántsem olyan bizakodón, mint én.
Ismertem az ügyet, Péter bánatos egykedvüséggel mesélte el nekem annak

idején. Évekkel ezelőtt az adót csak úgy tudták kifizetni, hogy Péter összeszedte
a család összes zálogcéduláit, fehérnemükről, ágyneműkről, ruhákról. óráról,
jegygyűrűrőlszólót és ötszáz pengő kölcsönt vett föl rájuk egy pénzes ismerősé

től. Irásba nem is foglalták a megállapodásukat, Péternek csak az volt a kérése,
hogy ismerőse ne adja el a zálogcédulákat anélkűl, hogy őt értesitené, akkor
se, ha ő nem tudna időben fizetni. Megállapodásuk egyébként az volt, hogy
Péter az ötszáz pengő helyett félév múlva ezret fizet vissza. Az elzálogositott
holmik értéke többet tett ki kétezer pengőnél. Félév múlva Péter jelentkezett
a pénzzel s ismerőse a szemébe nevetett. Péter följelentést tett a rendőrségen,

ahol annyira tisztának vélelmezték a dolgot, hogy áttették az ügyet az ügyész
ségre. Az ostromot megelőző hónap végén lett volna a tárgyalás.

. - Úgylátszik, az akták megvannak és automatikusan tovább fut a per .
mondta Péter, de hangja nem sok bizalmat árult el. Közel három éves volt
ekkor már ez ügy.

- Van ügyvéded? ·-kérdeztem.
- Nincs- felelte csodálkozva -, minek?
- Igaz - mondtam én is -, minek, Most már nem te vagy az, aki perel,

a vádat hivatalból emelték. Az ellenfelednek van szüksége védőre. Csodálom.
hogy még nem próbált egyezkedni. Ha rábizonyul d' sikkasztás, könnyen az
iparengedélyébe kerül. (A kölcsönzőnek nagy tisztitóüzeme volt a Váci-úton.)

De Péter kelletlen volt és látszott rajta, hogy nem szívesen beszél a
~~~l. .

- Tudod, nem szeretem én az ilyen ügyeket- mondta. - A magam
dolgát mindig el tudtam végezni rendesen, de azért, mert egyedül voltam vele.
Hivatalos helyen soha nem tudtam mozogni vagy érvényesülni. Az emberek
annvian vannak és annyifélék. Szabályokat csinálnak, megkérdeznek és meg
mérnek és közben semmi közöd nincs hozzájuk, de belédavatkoznak. Ki tudja
azt, hogy mi van benned, mi van a másik emberben, mi van az emberekben?
Tudod, én Esztergomban jártam iskolába először és sok szorongató emlékem
van arról az időről, amikor életemben először jutottam falak közé és embe
rek elé. Bírók elé, akik a nap minden órájában itélkeztek fölöttem. Fölöttem?
Mit tudtak rólam és mi közük volt hozzám? Inkább afölött, hogy mennyire
felelek meg a kötöttségem törvényeinek. De ezt így nehéz elmondani. Mindíg
ki akartam törni ebből a rabságból. Akkor persze nem tudtam ezt így, de ma
így látom.

Hangja kissé megváltozott, szelídülő mosollyal nézte a hamutartóba ütö
getett cigarettáját.

- Elmondok neked most valamit, ami azért maradt meg bennem mind
máig, mert olyan meseszerű volt, hogy nagyon sokszor gondolok rá még most is.

Halk és sokszor ügyetlenül összekeresgélt szavait, sajnos, nem tudom pon
tosan idézni. De oly eleven volt. amit elmondott ekkor gyermekkorából, hogy
magam előtt láttam az egészet, míg beszélt.

Inget mosott egyszer a kútnál a szerzetesek kertjében.
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A kertbe, amelyet az iskola folyosójának egyik ablakából lehetett látni,
beszökött. A mélyzöld fák között arany tisztást talált, amely körül a fákon meg
szentelt ünnepélyességgel némák voltak a lombok. Az utca felől sárgás-piros
kőfalak őrizték a papok birodalmát.

Békés, örök derűvel ömlött el a napfény a fényes zöld leveleken és zöld
arany bogarak villantak elő a lombok sűrűjéböl, A hatalmas törzsü fák közöm
bös jóindulattal tűrték a gyermek-Pétert. Meztelen hátát jóleső forrósággal
öntözgette végig a nap, a kút oroszlánjának szája prüszkölte a vizet és harsány
csobogással telt meg a medence. Kimosott fehér ingének friss, nedves szaga
könnyű boldogsággal töltötte el. Kicsavarta az inget és ekkor hirtelen az d

különös érzése támadt, hogy valaki figyeli. Hirtelen merevséggel odapillantott
karja alatt a földre, a letagadhatatlan bizonyosságra, amit maga mögött látott.
Semmi mást: nagy', vaskos lábujjakat egy szandál szíja alatt.

-- Elrohanni - villant át rajta.
De mégse mozdult. Az arany némaságban barna derekukkal és zöld

mélyű lombjaikkal álló fák nyugalma oly végtelenü! barátságösvolt, oly jó
indulatú, hogy azt érezte, aki mögötte áll, semmi esetre sem figyeli ártó szán
dékkal. Úgy nézheti, mint ezek a nagy fák lombjaik között sem figyeli ártó
szándékkal. Úgy nézheti, mint ezek a nagy fák lombjaik között a madár
fészkeket.

A barnakámzsás úgy állott, mintha gyökér tartotta volna. Péter most óva
tos hirtelenséggel szembefordult vele -- s mindent várt volna,csak eit nem.
A hatalmas, alak tetején széles mosollyal ült a fej; kigömbölvödő, fényesre duz
zadt arcában a szeme is ragyogó-nevetősen pislogott.

Péter gyönge derengéssel elmosolyodott. A pap, aki mintha mázsasan sú
lyosodott volna bele a földbe, mosolyogva pislákolt rá apró szemével.

- Hogy hívnak? - kérdezte. .
A fiú háttal' állt a kútnak, egyik kezében leeresztette összecsavart ingét

s úgy felelt a nyilt bizalom mosolyával, hogy fogai megcsillantak.
A pap megmozdult. Ez a földből kinőtt szebor lassan előrelépett, roppant

dereka meghajolt és hatalmas szőrös mancsával, amely egyetlen roppantással
szertenyomhatta volna a fiú csirkecsontjait, óvatosan kivette kezéből az össze
csavart fehérneműt, kibontotta és szétrázta olyan avatottan, mint egy tenyeres
talpas mosónő. Aztán lassú, meggondolt mélyrehajlással leteritette a fehér inget
cl zöld fűre, majd cl kút alacsony kávájára leereszkedett zökkenve ő is, ídom
talan alakjával súlyosan. mint egy döngve ledöntött torzó. péter ekkor már ott
állt előtte, a közlés vágyától sürgetetten.

- Nyitva volt kicsit a vasajtó, azért jöttem be ide a kúthoz. Reggel kap
tam tiszta inget és csupa piszok lett averekedésnél.

- És kikaptál volna? - kérdezte a pap figyelmesen, furcsa, nevettető
arckifejezéssel.

- Nem tudom. Nem biztos - vonta föl a vállát Péter, mint aki ezt nem
tartja fontosnak. _. Ossze volt izzadva és csupa piszok volt az ingem - ismé
telte olyan komolysággal, ami ebben a tárgyban lezárt minden további ér-
deklődést. -

- Jó iskolába. járni? - kérdezte ekkor a pap olyan hangon, mint amikor
egyik felnőtt a másiknak a munkája iránt érdeklődik.

- Nem jó - felelt a fiú határozottan és közlékenyen. - De mindíg csi
nálunk valamit, papírral labdázunk, célbadobunk meg verekszünk. Csak utána
nagyon piszkos leszek, meg· tapad hozzám a ruhám egész délután. Ezért- nem
jó éj fehér ing - tette hozzá, mint aki egy -végső következtetéssel 'lezárja az
egész eszmefuttatást. '

A pap egy pillanatra egészen kinyitotta szemét.
- Mi leszel, ha megnősz? - kérdezte cinkos mosollyal.
- Pásztor - mondta önmagénak-tetszőn, fölnevetve Péter, de' azért el-

komolyodott.
A pap arcán különös kifejezés futott végig. És ekkor úgy hallgattak egy'

15* 227



más mellett, mint amikor két ember úgy van együtt,. hogy mindegyik biztos a
másik felől. A fiú inge megszáradt. Amíg magárahúzta, a pap is föltápászko
dotttiszteletes derekával. Elindultak.

A nap arany volt és rninden, amire rávilágított, zöld. Igy lépdeltek nap
fényzöld köpenyükben végig a fák alagutas lombjai alatt. A rozsdaszín tégla
kerítés sarkánál rejtett kis ajtó előtt álltak meg. A pap bő köntösének vala
melyik redőjéből kulcsot halászott elő és kinyitotta. De a fiú fejét meg
simogatta.

- Hát akkor csak legyél pásztor, fiam Péter.
Elgondolkozó csendben maradtunk, mikor .Péter befejezte. Megértettem,

hogy akkor volt igazán őmaga, ezekben a tizpercekben, amikor kiszökött az
emberek közül, a rákényszerített rend alól. Ezért hagyta penészedni a diploma
ját is, ezért lett emberkerülő: az igazi életét odakint találta meg, a földi füvek,
a barackfái és a galambok között,

Látszott, hogy most fel van- indulva. Szorongás sal várta a tárgyalást. Senki
sem örül a hivatalos ügyeknek, még ha csupán tanunak. idézik is a törvény

. komor levegőjű termeibe. de Péter nyugtalansága túlfokozott volt mindenképen.
Lefekvés után, az ágyban arra gondoltam, hogy idegessége talán azért ütkö
zik fel benne, mert pataszt-őseitőrhozta magával öröklött gyanakvását a város,
az urak felé, akikkel szemben még ha igazuk is volt, csak ők húzhatták a

. rövidebbet.
Ebben megnyugodtam.
Másnap .Péter csak délután érkezett haza. Megvártam az ebéddel.
- Megvolt a tárgyalás? - kérdeztem .tőle.

- Meg.
- És?
- Majd hogy el nem ítéltek - mondta kedvesen.
- Mit csináltál, te élhetetlen! - képedtem el.
- Egyedül én voltam a hibás - mondta töredelmes meggyőződéssel.

- Talán ügyvédet kellett volna fogadnom. Itt mindenkinek igaza volt. Legjobb,
ha előlről kezdem.

Kiderült, hogy sokat kellett várnia, csupa ilyen régi ügyről volt szó, egy
másután tárgyalták őket és eléggé gyorsan. Egy kis szobában folyt le a tárgya
lás, ahol minden porszínűen szürke volt, a bíró emelvénye, a kőfalra néző ablak,
a falak, a székek, minden. Péter megállt. a bíróval szemben, jobbra tőle volt az
ügyész, balra a védő, e mellett az ellenfele; s a háta mögött néhány szék,
néhány érdeklődővel. A bíró, miután ismertette a vádat, megkérdezte Péter
től, kívánja-e a vádlott megbüntetését.

- Nem kivántam - mondta Péter. - Csak azt kívántam, hogy fizesse
meg a kárt, amit okozott. Akkor az az ember előadta a védekezését. Én csak
álltam és egyre jobban megrőkönyödtem, Arról beszélt, hogy ő szívességből

adott nekem pénzt kölcsön, én voltam az, aki könyörögtem neki, hogy fogadja
el a zálogcédulákat, nem is akarta magáhozvenni, én erőszakoltam rá. Ö jót
tett velem, több mínt egy évig várt a pénzre, végül is kiváltotta a dolgokat,
'eladta, de annyit se kapott értük, amennyit nekem adott. Közbevetettem, hogy
később saját unokaöccse közölte velem, hogy már harmadnapra eladta a cédula
kat. De erre nem volt bizonyítékom. Ismét visszatért arra, hogy ő milyen jó
ember, milyen nagy szívességet tett nekem és még neki volna követelnivalója
rajtam. Ragyogó volt. Olyan biztonsággal hazudott, hogy ámulva szemléltem.
Az ügyész tisztán látta a helyzetet, de kijelentettem, hogy nem kivánok él

dologgal tovább foglalkozni. Erre az ügyész még figyelmeztetett, hogy a köve
telésemért polgári pert indíthatok, azután elejtette a vádat.

- Magadra vess, Péter - mondtam lenyelve ingerültségemet. - Termé
szetes, hogy bebizonyította az ártatlanságát, ha te hagytad. Persze nem fogsz
'polgárípért indítani.

- Nem - ingatta meg hosszú fejét megátalkodottan.
MInden haragom ellenére el kellett nevetnem magam. Olyan volt Péter

228



ebben a pillanatban, mint egy kese ló, amelyik .a jászol elé érve észreveszi,
hogy nincs benne semmi és a jászol falához dörzsöli fejét.

- Én lezártam az ügyet - mondta nyugodtan.,
- Hogy lehet valaki ilyen hülye! - dühödtem feL újra. _ .. És ezzel ré-

szedről rendben van? _
- Azt hiszem, igen - mondta furcsa humorral. Most figyeltem fel rá: ez

volt az érzésem, míntha mulatna rajtam. ~- Engem nem háborít fel az, ami téged
- mondta. - Pontosabban látom a dolgot, mint te. és reálisabban is. Eltekintve
attól, hogy senkinek se vagyok ellensége, .nem is érdekem, hogy a megbünte
tését kivánjam. Ha lecsukják, attól a károm még nem térül meg. A polgári per
nél kilátástalan, még ha meg is ítélik, hogy behajthatom rajta. Ugyesebb annál.
Hanem, tudod, azt tartom derék dolognak, hogy ez a gázember erkölcsi alapra
hivatkozik, mint mentőokra. .

- Hogy érted ezt? - kérdeztem meglepődve.

- Tulajdonképen én igen nagy dolgot ismertem meg ma, hiába fogod a
fejed, - az erkölcs erejét a gazemberekben. Senki nem áll ki azzal, hogy
valóban, loptam, raboltam vagy sikkasztottam, mert lóvátehettem apalit.

- Te elvárnád ezt. nem? - vágtam közbe olyan gúnnyal, amiről magam
is éreztem, hogy erőszakolt.

- No de várj csak. Még csak nem is olyan tényeket hazudik, amik
megdönthetik a vádat, dehogy. Neki ez nem elég. Érzelmi momentumokra, meg
foghatatlanra, írrealitásra apellál, sőt ez a fő ütőkártyája. Nekem szememre
veted, hogy nem élek a valóságban, nem vagyok gyakorlati ember.' Hát ő sem
gyakorlati dologra apellál. Hanem, hogy ő jó ember, hogy ő segített valakin.
ő szivességet tett. Nem azt mondja, hogy: megfosztottam a pénzétől, mert ilyen
a természetem, na és aztán. Nem azt hazudja, hogy a vád tanujának nincs igaza,
meg hogy az- igazság ez meg ez s itt elmondja a hazugságokat, hanem arra
hivatkozik, úgy álítja be magát, mint igazi, derék, jó embert. S ezt nem is
hazudta.

- Hát ez ... ez már a teteje. Na, dühíts csak tovább.
- Nem hazud ta, mert amikor mondta, el is hitte. Miért? Nem tűnt még

föl neked, hogy nincs olyan gazember, aki ne igyekeznék az aljasságát jóba
takargatni? Ennyire fontosak az erkölcsi normák még az alja-emberekben is?
Ámulj rajta, ennyire fontosak és ilyen hatalmuk van. Az az alak is annyira
tudja, hogy nem is térhet ki előlük. Ha nem is szerintük csinálja a maga dolgát,
ismeri, sőt elismeri őket. Ezért én felmentettem - fejezte be Péter derűsen.

- Nem lehet rajtad segíteni - mondtam kis szünet után tehetetlenül.
De Péter nem bánta, Ravaszkásan kuncogott.

. - Ha már benne vagyok - mondta -, arra is rájöttem, .miért neni lehet
rajtam segíteni. - Hangja lassanként megváltozott. - Én sokat élek a szabad
ban, ahol kevés az ember, de több a fa meg a fű és a virág. Ott jól érzem ma
gam. És a sírokat is ismerem, jól tudod. Tegnap beszéltem neked arról, hogy
amit a világban én kényszernek érzek, az már az iskolával kezdődött nálam.
Tulajdonképen csak a tizpercekben voltam én. De amikor kint álltam a tanítóm
előtt, nem tudtam feltalálni magam, mint ahogy ma a bíró előtt. Pontosan
éreztem, hogy mit kellene rnondanom, ha ki tudnám fejezni. Mikor ma a neve
met mondták, pontosan azt a diákkori rezzenést éreztem, amit ismerhetsz te is.
Most ki kell állnom, 'mint akkor és vallanom kell. A tanító, a bíró, az emberek
megszabták. hogy mivel foglalkozzam, mivel törődjek és számonkérik tőlem,

Akkor, a tanítómelőtt konokul hallgattam. Tudod, nagyon rossz tanuló vol
tam, amíg be nem törtem - tette hozzá itt szemérmesen. - Gyengefejű vol
tam - ismerte be igazságosan. - Kibámultam az ablakon és nem figyeltem az
előadásra. Mikor felelésre kényszerítettek, hazugságra kényszerítettek - mert
nem mondhattam, hogy bocsánatot kérek, ez engem nem érdekel, nem figyel
tem. A napsugár érdekel, amit az ablakon láttam, a légy, amelyik az üvegen
mászkál, az udvaron egy kis futó kutya, az, amit ezekből érzek, de gyöngefejű

vagyok, nem tudom jól kifejezni magam. Valahogy mindig mással vagyok el-
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foglalva és nem akarok hazudni. Szörnyű, hogy le kellene darálnom egy leckét,
amihez semmi közöm,

Itt egy kicsit félbeszakította magát és komolyelgondolkozással mondta:
- Az a gyanúm, hogy mindenki így van ezzel. De erről 'nem győződtem

meg. Hát szóval - kapott vissza ismét az előbbi hangjához -, az előbb még
az ablakon néztem ki és egészen másról és sokkal nagyobb dolgokról volt szó
bennem. Hogy miről? Ez az, amit te is tudsz, mindenki, de amit az ember nem
mond meg, mert nem szokás, nem szabad róla beszélni. Arról, hogy zöld füvön
fehér bárány, meg boci, szamár, íz, villám, gyöngyvirág, minden így. Abban
az állapotban, mielőtt kihívtak volna, együtt voltam a dolgok igazi összefüggé
sével. És most is itt állok, a világban az emberek ellenemre vannak, apadokba
szorítva a többiek röhögnek rajtam. Tőlük semmit nem várhatok. Egyedül va
gyok köztük, de eltűnt a bárány, a fü meg a többi, az egész gyöngyfényű káp
rázat, vagy amit akarsz, ők, az igazi barátok is eltűntek, ők se segítenek. Ez
a ... mélységes magárahagyottság embervoltunkban, ez a golgotai út első

stációja.
Nem szóltam semmit. Péter felállt és nagyot nyujtózott.
- Tulajdonképen örülök - mondta vidáman -, hogyelveszítettem a pert.

Amióta az idézést megkaptam, gondom volt, hogy be kell majd jönnöm. Itt ez
a sok siető ember! Mintha nem érnének rá élni. Az utcán is mind nekem jön
nek. Mit akar ez a sok ember? Míért jönnek mind nekem? Meg akarnak ölni?

Egyszerre nevettűk el magunkat.
- Gyere ebédelni - mondtam.

ÖSZELŐ

A dombtetőn már alig van pipacs,
hanem alább
még összesugdos halkan a katáng
s a szarkaláb.

A lombokon már itt-ott egy levél
sápadni kezd;
nevet az alma és pirosan int
a dús gerezd.

Botjára dőlve pípázgat éi csősz
és messze les,
a felhők vállán szétfolyik a nap,
már este lesz. '

Kigyúlt szívem dobogva fon körül
szép Kedvesem
és őszelő i halk verset dúdol
szerelmesen:

Tavaszunk régen messze, messze tűnt,

virágja hullt,
smaragddal ékes nyári koronánk
is megfakult,

De mégse múlik el már jeltelen
az életünk:
szíved alatt megáldott szent gyümölcs,
a gyermekünk.

Pákolicz István
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