
Mindez csupa bizalmas, személyes jellegű közlés volt, és hasonlóan
személyes jellegű volt az is, ha a vendéglőben, miután Anna nagy türe
lemmel az egész lengyel étlapot lefordította és e1magyarázta, Márton gond
terhelten odafordult hozzá:

- Borjúcsülök spenóttal és párolt sárgarépával . .. Mit gondol, An
nácska, szabad nekem borjúesülköt ennem?

Annának egyszerre kellett anyáskodnía és diétás nővérnek lennie,
és egyiket sem lehet a tartózkodás tisztes távolából.

De még ennél is többet k~tünik Lalíkának, illetve Márton
"exhibicionizmusának". (Folytatjuk'

•
TOLDALAGI PÁL VERSEI

ABRANDOK KOVILÁGA

Mozdulatlan, sötét kövek
változzatok virágokká, hogy
aludjak végre boldogan
s nem mint az, aki szinte rárogy

az ágyra, s mégis kerüli
a kezes álom; a rögeszmék
hulljanak szét s alkossanak
sok millió kristályszemecskét,

IRGALOM

Az ott egy ház, ez itt egy cumI
és ez maga az irgalom,
mert ezek helyett pusztcuág lehetné,
vagy csupa rom.

én pedig a földbe kaparva
- ahogy a kutyákat szokás 
foszladozhatnék. Még szerencse,
hogy nem kisért cl rombolás

A LÉLEK MEGVALTASAI

Szennyes az élet, s bárha mosdunk,
a bőrünk fénylik újra csak,
de legbelül felhalmozódik
a sok piszok, a sok salak;
réteg rétegre gyúl, és olykor
már fuldokolni kezdenénk:
ilyenkor jön a perc a lélek
irgalmas megváltójaként

o.miktől újra felragyog
és él minden a régi fényben.
Kővé vált, vak ábrándjaim
változzatok ma vtssza értem

élő virágokká, olyan
napfényes kertté összeállva,
hogy csak deTÜlten, boldogan
gondolhassak már a világra.

az álmaimban. Altatóim
segítségével merülök
alá előbb a semmiségbe,
aztán egy jó, te;szinú köd

pólyál körül: így leszek kisded,
ki édesanyját hívja még,
nem tudva róla, hogy a szája
megint kiformálj4 nevét.

és csend lesz és erős savaknál
erősebb fény önt minket el,
hogy megtisztuljunk. Helyben állunJc
és nincs idő és nincs teher,
nincs rossz és jó, csak egy vakító
világosság, amibe mi
belemeredünk; tágra nyílnak
valószínűtlen mennyei

annak, amit 1l4ponta látunk,
vagy tapintunk. A megszokott
kis utcák iS kiszélesednek
és mindenben a nap lobog.
Nem ünnep ez. Oly néma minden,
ahogy az álomban szokás.
Ez a mi ú;;ászületésünk,
egy mindig új feltámadás.
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