
kel semmit se bírunk kezdeni. Hogvan mernék bármihez fORTIi, mikor
engem mindi j;! minden becsap? Most is jót akartam, voltak pilla
nataim, amikor valóban átjárt valami emberí és lám, a titokzatos
hatalom a jóságból lesodort a semmibe. Az volta legnehezebb, hORY
ezt a semmit nem árulhattam el. Még két napig nálam maradtak,
ezalatt, bár nem távolodtak el, de közelebb se jöttek, az önzésük
minduntalan belém csipett s ahogy közeledett távozásuk ideje, már
ellenséggé váltak. Utolsó rej;!j;!el ép akkor nyitottam rájuk, amikor a
kisleány pompás színészi képességgel a már említett nvakmozdu
latomat utánozta. Onkénytelenül velük kacagtam. de őket ez már
nem hozta zavarba: aki távozik, az bátor.

Aztán, mikor magamban maradva mej;!int a balkonon sütkérez
tem, mindenáron meg akartam magammal értetni a dolgot, Boncol
tam, analizáltam, de csak nyugtalanabb lettem: bennem - úgv lát
szik - valami kezdettől elromlott, ezért van, hogy bármihez fogok,
igazában sohase sikerül. Nevess ki, de úgy sírtam magamon, úRY
panaszkodtam, mint eRY hülye. És akkor utána egészen váratlanul
megnyílt előttem a rejtély: hát persze ez azért történik, mert nem
akarom észrevenni, hoRY mindig lényegtelen dolgoknak dobom oda
magamat és ezek végül megaláznak. - Hátha mégis csak író va
j;!yok és csak ennyi - gondoltam akkor, s valami gyors, ideges
felismerés ej;!yszerre eltolta tőlem a dolgot. Szinte örültem neki, mint
egy jó tükörnek, melyben megláttam végre magamat. És •.. de erről

majd később: az írásról, míg nincsen befejezve, ne beszéljünkl

TITOK
Szücs Lászlónak

Az értelem, amely
az ösztönmélyből lassan kiemel,
- akár a búvár -
immár a fönti fényben
kutatja arcomat.

Ki vagy?
Kagyló? moszat?
tengerfenéki szörny? lágy csillagállat?
- ragyogsz, akár az ében -
így, kimondatlan is szépnek talállak.

Faggatni kezd a józan,
tudós kíváncsiság -
így rendszerezne, szóban,
jeggyel: kagylót, csigát ...
ha föltárnád a mélyet, rengeteg
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fövenybe fult s mindenki másnak
elveszett
egyetlen életed -
(a mélységből kiáshat
a szorgos értelem)

ki vesz erőt a titkon,
me ly egyedül tiéd
ki érzi meg a titkon
próbált veszély ízét?
ki tudja, mint tör által
a vizeken a nap
s szemközt a kék sugárral
habtömbök állanak --
s egyszerre meghasítja
ringó színük a fény
és átvetül a tinta -
sűrű mélység ürén ...

s kinek is mondanád el
egyetlen sorsodat? -
a fénysugár, ha átszel,
nem vagy csak holt anyag
testeddel vész az emlék,
csiga, kagyló, moszat -
a végsejtig kövessék:
ott vesztik titkodat ...

* * *
Mint a halál
oly végtelen
az életed -
huszonöt éved lenn a mélyben áll
s tengerszemét
nem töri át többé sugár.
Ha kérdenek,
a szó
egymásra préselt ajkadé marad
mert nincs, akinek számot adj:
a születés jogán
őrzöd ítéleted.

Az életed
,oly végtelen,
mint a halál.

Vidor Miklós


