
volság növekedésével ez a szomorú, meleg érzés is langyuJ.óban van, 6
végképp magára marad.

Feláll, elfoglalja a kis postás helyét, a tömött nylonszatyrot maga
mellé állítja a padra, s rákönyököl, Vállán piciket rándít, öklét áJ.la alá
illeszti, s duzzogva kinéz az ablakon. Majd gondol egyet, előrehajol, hom
lokát az üveg hideg lapjának feszíti, és hosszan. elmerülve nézi a tájat.
Úgy érzi, tulajdon szívéből árad ez az örökös őszi búcsúzás: a 'széliben
levelüket rázó fák, a letarolt földek, melyeken csak a tökölt szemölesei
látszanak, a ,gyülekew, zajos fecskék és a seregélyek a messze úszó fel
hők alatt. Fojtogató árvaság ül a szíve helyén, árvaság, mely már nem
is az övé, hanem mélyről, a létezésből fakad. Kidobtálk a világba, 6 nincs
akinek rnondja: "Apám, anyám, édes fiam!" Egy percre ugyan felötlik
benne, hogy valahol gyakran előfordul ez a szó: "Atya, atyánk", - per
sze, valamelyik imád.ságban, de ő csak ehhez a szóhoz kap, mínt fuldokló
a deszkaszá1lba:

- ~des fiam!
Hiába mínden - már ez sem segít. Végleg elmerül. Semmi sem ma

rad, csak ez a döcögés, ez a belső vacogás, a beszögelt ablak és a táj,
mely éppolY' megcsaltnak látszik, mint ő maga. Nini, szemerkél ... De
nem sokáig: valaki koppantóval eloltja két szeme világát. üresség kö
vetkezik, végül - semmi. Csak kimerült teste remegése, elnyílt ajkának
bágyadt rezzenése sejteti:

- ~es fiam; ; .
SzemJhéján túl fák és póznák jönnek és mennek. Ű marad valahol

mélyen, egy börtönben, melynek mínden fala beszőgezett aolakbó! áll.
Aztán már csak fák és póznák, fák és póznák, akár a rácsok. ; ;

- ~des fiam;;;
Ezt már nem mondja senki. Csak ő álmodja, Lezárult szempíllája

alól kiszivárog egy kíntól elnehezedett könnycsepp, nagysokára még egy,
apadoz az is, végül teljesen eláll. Akár a halott ember könnye, melyben
már nincs élet

PILLANAT
Egy parasztasszony ült a járda szélén
a Körúton. Ölében csöpp gyerek,
körötte hullámzó tömeg, kopott
s kiöltözött járókelők, de mind
végignézték. Oly furcsa volt. hogy egy
szempillanatra rámeredtem én is,
de a kispolgári megdöbbenést
hamar elnyomta bennem a csodálat.

Mily biztonsággal ül, milyen szeliden!
talán az embert várja, vagy csupán
elfáradt és leült, akár a dűwn

a barázdák végére ülne a
testvér rögöt morzsolva ujja közt.

Kövön és piszkos aszfalton keresztül
érzi az ősi földet, az anyát!
S talán, a szíveket is megérzi
a jólszabott kabátokon át. S u r á n y i I s t v á n
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