
Nem tudom neiki megmondani. S elindulunik.
- Gyere - mondom -, nálarn két ágy van s majd csak Iesa

valahogy.
És hazaviszem.
Ez tegnap volt, szombaton, ma vasárnap van, délután öt óra. Ez az

utca, ahol lakom, úgy fekszik, hogy a nap ilyenkor már nem süt bele, a
falak szürke reflexet vetnek s a pincében már homályosodik a világosság.
A Fóthy-út sarkán kocsma van, ott isznak és énekelnek az emberek,
én itt az asztal mellett ülök s Tera tesz-vesz és rendezget a lim-lomok kö
zött. A Gyopár ágyában aluszik s ahogy itt nézem, oly furcsa elgon
dolnom, hogy gyermek születík majd ezek között az ócska bútorok kö
zött. Gyermeke lesz egy nőnek itt nálam, aki senkim és semmim, nem a
húgom, nem a feleségem, osak egy embertársam, akit, lélekkel érintettem
csak, de akahez mint férfi soha hozzá nem értem. Gyereke lesz egy idegen
nőnek az én bútoraim között, az én életem mellett s engem semmi más
nem köt hozzá, csak az, hogy ember vagyok. Még nem is tudom, ho
gyan lesz, mit csinálok majd, miből élünk, mig a gyermek a világra jön
B meddig tart míndez, rnert azt se tudom egyelőre, Illennyit ikell még
várni rá, de vállaltam s most már nem lehet kitérni és nem is akarok,
Mosolyognom kell ezen a furcsa szituáción s elképzelek egy újszülött
gyereket nagy fejjel és húsos kis lábakkal, Ugyan már, milyen furcsa ez!
Nézem a lányt - milyen csinos és egészséges - amint tesz-vesz, haj
ladozik, a ruha kiadja a formáit, agyarrira szalad tőle a vérem s már
készülök felállni, hogy - eh, mit! - magamhoz kapom és kiveszem
a részem belőle, hanem mégis mást gondolok, fogom az üveget s mert van
némi pénzem, atmegyek a kocsmába és bort hozok neki, mert még itt
ott megdidereg a tegnapi elhatározás szorítása után. Bort hozok, töltök
neki IS mig lassan iszogatja, megszidom magam az előbbi gondolatért IS

az jut eszembe, hogy ez a pince milyen mély, tizenegy lépcsőből áll a
lejárata, igy estefelé sötét is, sőt a levegő is dohos benne, a falai ba
rátságtalanul szürkék s az ablaka hasonlit a börtönéhez s mégis milyen
messze el lehet látni belőle.

VALAKI

V/Jlaki hangja a fákba fonódva
(Ha a lián szakad madárraj rebben)
Elérek-e apartokig ?
Nem jár a láb a zörgő falevélben

Itt valamikor visszatérne az óra
Szembeszállva kettőnk titkaival
Most látom csak nem vagyok semmi
És nekem minden ismeretlen

Itt valaki nem ismeri az órajárást
Az értelem virágán elhamvadt eget
Most hallom a semmi jólismert hangjait

Frigy a titokkal
Elkerülhetetlen
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