
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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