
Utána rohant; az átkelősav szélén érte utol.
Pár pillanata volt csupán, hogy felépítse köréje egy új világ falait;

szemre megszólalásíg hasonlítottaka panoptikum kulisszáihoz, másról
beszéltek mégis, mert más vágyból fakadtak.

Néhány fontos vonással sebtibe felhúzta a Nemzetit, alája régi helyére
állította az órát; körül árkádos házakat épített, modern üzletekkel; a
túloldalon 'az Emke ragyogott. Az autók alá új síma útburkolatot terített;
sokkal több autót képzelt rá, mint a valóságban - mert a jövőre is
gondolt. Majd ostornyeleket tűzdelt az úttest fölé, olyan ostornyeleket,
melyeknek vége jókedvű fényben csattant. Valahova fel az űrbe pedig
műholdakat szórt, hogy ők legyenek :a béke erősszárnyú galambjai. S az
emberek? - az emberek a régiek maradtak, de ujjukra kis csomagokat
aggatott, s eze.kbena csomagokban bizony a karácsony öröme lapult, az
'a titkos erő, mely újra meg újra megváltja a világot. Irén ujjára is
jutott egy belőlük.

- Irén ! - szólt rá mostmár egész közelről; mikor a karcsú test meg
fordult, elgyengült a boldogságtól: - Irén ...

- Ö, szegénykém ! - mondta meglepetten Irén; a költő fagyott képe
kék volt és szürke, akár a téli fák kérge. - Késtem egy picit, nem ha
nagszol ? - Magyarázó kis pillantást vetett az ujján csüngő csornagra, s
meleg kezével a költő elhalt állához ért.

A költő hallgatott. Irénnek minden pici volt - ez az átkozott félóra
is. V.alószínűleg meg kell szoknia, hogy így lesz ez majd ezután is.

Irén szemöldöke közt ekkor hirtelen megjelent két gyanakvó ránc;
dehát ez is csak pici lehetett. Kutatva a költő szemébe nézett:

Csak nem ebben a percben érkeztél? Hol voltál?
- Sehol - mondta kurtán a költő, IS szó nélkül szájon csókolta. Irén

elnyílt ajkai közül remegve szállt belé a melegség, Belseje tűzbeborult.

majd elolvadt tőle, akár a viasz. Valahonnan ismerte ezt az állapotot 
persze, az ihlet perceit ... Hosszú idő óta elsőízben érezte, hogy valahol
a mélyben zizegni kezd benne egy vers első sora.

A lámpa zöldre fordult; Iökdösní kezdték őket. Egy ideig nézték egy
mást; a költő ujjai Irén tenyerébe mélyedtek, de ez is kevés volt ahhoz,
hogy elmondjon mindent.

Végre elindultak az árkádok felé.
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GYERMEKRAJZ

A gyermekrajz őszinte vonalával
kirajzolódik előtted a táj;
a kezdetleges ív egy házat árnyal,
jól ísmered, emléke visszafáj.

Gyermekkorodat, mint egy régi leckét
a sorminta, a ház előtti rács
lezárta már, szétzúzni úgyse mernéd,
mintázatával úgy megbabonáz.

Siess, keress egy részt, magzatnyi csöppet,
ahol talán magad belophatod;
ne hidd, hogy ezt a tájat már kinőtted,

itt lett a multad örök holnapod, ..

Szabó Géza
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