
padon. Mintha eddig a bennünk lévő szeretet meg lett volna kö
tözve. S míntha most elszakadt volna ez a kötelék. Mostmár iga
zán felszabadultan beszélgettünk.

A muri végén, mielőttelváltunk, ruegh ivott a lakására.
Budán lakik, a Csalogány utcában. Bízik bennem. Barátok let
tünk. 'I'öbbé nem fog a jószándékombun kótelkedui. Tudom, hogy
mostmár soha nem fog kételkedni. S tudja, hogy én mindig 8ZC

réttem .őt. - Köszönöm, hogy meghallgattál. El kellett monda
nom valakinek. Az ilyesmit mindie el kell mondani valakinek.
S amint látod, kőzbeu teliesen k ijózuuud tnru.

MI EZ .. ' ;;

M i ez a oiul gyűlölködés.

ez a dühön.Qés a szivemben?
mi ez a vad harag? Amit
mondok: keserű és kcttuctlen,
Me.qtelik oele a szoba,
elváltoznak tőle az arcok,
Én mnuasn is elrémülök
attól, mi hatalmában tartott.

Ez történt tegnap este is.
Ettünk és ittunk és a nuúr!
lombek szaua az ablakon
észrevétlen tudott beseálln i.
A lámpa éoeti, Valanút
mondtam. Tagadtad. Erre ennem
megrázott a vad indulat
.~ a .~,z(1)(fimmal ütni kezdtem.

Fölálltam, lángolfam vadul,
mint a kuruulodt ház az éiben,
Ma.id elnémultam, Bosszúsan
hnliaaitam, megmeredve néztem.
Aszivem füst volt és korom.
És fájt. Abban a pillanatban
megértettem. hOflJl cllyediil
1'agyok. ho.qy mattamra maradtam,

Ez marcangol seiinteleuűl.

Ezért vagyok keserű ésvnd.
l gazsá,Qot kiioetelek,
mint a iorradolom, n oérpad,
maoomnak boldoatalanul.
Ezt kell meaértencd, belátnod.
Bocsáss tehát meg, allO.Qyan
én is ma.qamnak meaboceátok.

'l'oldalaJ{i Pál



JHlLVEN TISZTA A LEVEGŐ

]w ilyen tisz/a a le ucgő/
Milyen messzire lútni most (J

nyár végén: távoli hemic!.:
kockáira é,~ a magasba,.
hol ragadozó madarak
IÍUll kerinnenele. minilui lepkék
szállnának eaés» szeliden
az é.q felé, melu végtelen kék.

.Az álmaimra uondolok.
Azokban én is ilyen álmos
'Ita!J.lI «zárnucsasxisoldc«! ~·a.qyok

mind kiizelebl, a láthatárhoz,
ruiküz/Jcn árnyra úrnH suhan
és mozou minden, mint (/ tenaer
méluséueiben. jóleső

és ki nem az'pó reitelem.mel.

Emlékeimre aondolok.
Tünt ifjúságom az (l fűniksz

madár. akit poraiból
Leltamadó nagy s:::árrma [üli'is,:::
(f levegőbe. mind nagJjobb
uuutassáqokb« s mintha rcszeq,
mámoros lenne: ' semmiből
csinál nuuuinuk: tnih« f,'szl.:et.

Az életemre ttondolok.
Olyan az, mint u sárba 'I'á:il út,
mint állatok. ha keresik
emnnást, az almot és ct vályú/.
Időnként pedil! minthu llÍng
csapna föl tisztán. Ez cl lélek.
mi meuvilállitja a szin
borzalmait. mint hold az éiet,

'roldalag'íPál



AZ IDŐK MÉHE AZ URAT

Az idűk HlP!I" oz Ura!
fÍ,yy hordta, mint (l terhes oS,\ZOII.l1

a ,qyermekét, kioár oa, hou.'1
előbb csillaga kigyulladjon.
De akkor pásztor é.~ király
a mozdulatlan, tejes este
csöndjében felkelt, boldouan
elindult, hogy öt meakereese.

Az űdvözitőt keresem
én is ezen a nyári éjen
az emberi 1,ágyakban, it

magam és (J, mások seioében ;
mocsokban, secnn.uben. gázolok,
az ábrándok hideg porában,
hogy mint husvéti, szelíden
fekvő halottat megtaláljam.

Miértünk halt meg eiiukoron,
Most bennünk fekszik, mint a sirbon.
Kétségbeesve és olyan
erővel, ahogy sose birta Iri

kiáltani, kiáltozom:
Támadj fel bennem ujra, mini.h.a
ignzi sír szája elOL
gördülne lassan el (/ szikla!

Támadjatok fel egykori
ábrándjaim nagy szárrtJJsuho/}fa!
emlékezzek karácsonyi.
estékre. b'armokra, [uh.oleral
borítson el a szeretel.!
legyek egész merőbe' tén.ues,
hasonlóan It napsütött,
a viráyot nyitn ridékhcz,

Toldalagi t'úJ
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