
A TANÁCSOS OR- HALÁLA lrta G e r i e i J ó z s e f

Hercegh tanácsos úr' meghalt. Szentségek nélkül halt meg. Vissza
utasította a papot. Nincs ebben semmi különös. Csakhogy a tanácsos
úr féléven át rninden hónapban gyónt és áldozott. Ez elgondolkoztató.

Ennek története van.

A tanácsos úr a konyha ablakában állt, kezében újság. Nem olva
sott. Az újság széle fölött kinézett az ablakon. Várt valakit. Műlábát nem
csatolta fel, hegyesorrú lakkcipőjét nem húzta jobb lábára, mint máskor,
ha látogató érkezett. Egyetlen piszkos ing volt rajta. Nádrágja egyik
szárát a nadrágszíjba tűrte. A kurta lábcsonk furcsán, idegesen mozgott.

- Ha be meri tenni a lábát! - mormolta többször is, mint egy
szidalmat vagy átkot. - Ha be meri tenni! ...

De a látogató késett. Az ablak kerete üresen állt, mereven, mint egy
őrült szeme. Ez volt az egyetlen szem, amin át a tanácsos úr évek óta a
virágba nézett. S ezen is hová? - egy puszta régi cselédházaira, két ol
dalt a hosszú istállókra, s az udvar középén a sárba süllyedt trágya
dombra.

- Belepusztulok - őrjöngött néha. - Egbekiáltó... Kibírhatat
lan ...

Az ablakban pedig, ahogy az évek jöttek, és mentef néhány csene
vész fa zöldre és sárgára, majd feketére és fehérre festette a levegőt.

Hercegn tanácsos úr négyennégy őszén menekült feleségével Erdély
ből a Dunántúlra. Velük jött az asszony lánya is, ez a korán aszott
gyümölcs. Vilma az anyjától és a nevelőapjától nem kapott napot, mégis
jobban illett a tanácsos úrhoz, mint az anyja.

Nem csoda, ha Vasháton kikezdték őket. A fél falu arról beszélt,
hogy a tanácsos úr veri a feleségét, Vilma kisasszony éheztéti az any
ját. Ök ketten pedig ...

Hiába, idegenek voltak, jövevények. Ráadásul a tanácsos úr nagy
hangú és erőszakos - a megszeppent falu szemében látszatra az új vi
lág hírnöke. Műlába kopogásával. jobb kezén három csonka ujjával, pa
rancsoló tekintetével ránehezedett a falura.

Egyszer aztán fordult a kocka. Senki sem tudta, milyen baklövést
követett el: kit dicsért, akit szidni kellett volna, s kit szidott, akit ~sak
dicséret illetett. Máról-holnapra félreállították. Vasháttól két kilométerre,
Pintypusztán a cselédházak egyikében utaltak ki neki egy vizes falú,
rothadó padlós szeba-konyhát, A két ajtóhoz egy rideg, cementezett elő

tér vezetett.
Állása nem volt. Nyugdíjának ügye sehogy sem akart rendeződní,

Vasút, villany sehol. A világ fenekére került.
- Megölöm magam! Es titeket is! - fenyegetőzött, - így nem le

het élni ...
A pusztán tűzként futott végig a hír, hogy Hercegh tanácsos úr ki

akarja irtani a családját. Azelőtt .féLtek tőle, ezután sajnálták. A puszta
asszonyai hordani kezdték hozzájuk a tejet, a tojást meg a kenyeret.
Télen a férfiak fát loptak nekik az erdőről. Ha bement valaki vásárolni
Vashátra, fél literrel több petróleumot kért, hogy a tanácsos úréknak is
legyen.

A tanácsos úr megírt nekik egy-egy kérvényt vagy levelet, de nem
köszönt meg semmit. Úgy fogadott mindent, míntha a puszta kötelessége
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volna, hogy őket eltartsa.' Úgy ócsárolta az ajándék tejfölt és túrót,
mintha megnézné, hová teszi a pénzét.

- De tanácsos úr, mit gondol! ...
A pusztaiak megsértődtek, egy ideig kerülték őket. De csak addig,

rníg a tanácsos úr újra meg nem rázta mankóját az, ablakban.
- Felkötöm magam, elvágom a nyakatokat! ...
Valójában a puszta nem őt nézte. Nem is Vilmát, holott hetente vé

gigülte a szomszédok konyháját egy kis cukorért meg sóért, Valahány
szor az asszonyok egy tiszta, fehér kendővel letakart tállal bekopogtak
hozzájuk, Manyi nagyságára gondoltak. Arra a nyolcvanhárom éves asz
szonyra, aki örökösen egy fonott karosszékben ült. Olyan gyönge volt
már, hogy attól is elsírta magát, ha őket a tállal megpillantotta. Ha ránc
talan, sima arcára, meleg szürke szemébe néztek, egy különös, nagy sze
relern szele csapta meg őket, amely a harmincnyolc éves asszonyban lán
golt fel a fiatal, rokkant huszártiszt iránt. Ez a szerelern hamvaiban is
úgy hatott, mintha a női szív, az emberi érzések nagyságát, szépségét és
hiúságát akarná példázni.

A tanácsos úr kezében összeroppant az újság.
- Az asszonyi szív, Manyi szíve ...
Eszébe jutott minden, ami negyvenöt éven át ehhez a ragyogó fekete

asszonyhoz fűzte. Még tíz éve is teljes értékű nő volt ... Az őszi nap
fényben gőzölgő udvar, alján a pusztai sár csillogása - ez maradt meg
az egészből. S háta mögött a szobában egy roncs. Ez a roncs azzal fejezi
ki végső, görcsös ragaszkodását (a régi szerelern visszfényeként), hogy
csak az ő kezéből fogadja el az orvosságot és az ételt. Ű pedig éjszaka is
fölkel, nem egyszer, hogy párnáját megigazítsa, vagy megitassa pár korty
vízzel.

- Manyi édes! - súgja az éjszakában, mert lámpát nem akar gyúj
tani. - Manyikám, hívtál? ..

- Igen, gyere... ide... - hívja lágyan a selymes régi hang.
S a sötétség bolyhai alatt a régi asszonyi test pihen, árad belőle az

odaadás.
Pár éve történt, hogy este elfelejtett vizet készíteni a szobába; ha

visszagondol rá, az is felötlik benne, talán szántszándékkal tette. :Éjszaka
is tűrhetetlen volt a forróság. Kiment a konyhába, ahol Vilma aludt;
meglepetésére Vilma ott állt előtte hálóingben. Még sötétben is száraz
volt és koravén, mint egy törpe. '

- Mit keresel? - kérdezte, s meg sem várta a választ: - Hozzám
jöttél?

- Nem, dehogy!
Olyan váratlanul érte a támadás, hogy víz nélkül kocogott vissza

mankóján a szobába, Nem tehetett róla, minden percben - akkor is,
amikor felejteni akart - eléje állt a múlt, Manyi áldozata, az az érett
:szépség, amivel megajándékozta őt, az elveszettet.

Féléve felesége a halálán volt.
- Apa, engedd meg, hogy papot ihivjunk hozzá!
A tanácsos úr meghökkent.
- Miért? .. Miért kérdesz engem? .. Sohasem tiltottam meg ...
De aztán felvillant benne néhány kép, mikor papokkal hozta össze

a sors. Diák volt még, mikor Frász (így hívták egyik hittanárukat, mert
arcizmai rángatóztak) egyszer fölpofozta. Egy másik kijelentette, hogy
érvénytelen a házassága. A harmadik valarrrilyen barát volt. pecsétes
'CSuhában, száján dűltek a borsos tréfák. Mintha a Dekameronból szalasz-



tották volna, S az öreg vasháti pap? - azóta elvitté a szél -, de hiva
talból is hadilábon állt vele. Ahelyett, hogy összehúzta volna magát, a szö
székről - ha a hirhozók igazat mondtak - kipellengérezte. Illetve azo-
kat, akik polgári házasságban élnek. .

- Nagy lesz az ő számadásuk - kiáltotta a magasba tett szószék
ről, s a falu erre is, arra is gondolva megismételte: .....:. Nagy lesz, na
gyon nagy! ...

A tanácsos úr toporzékolt. Kénytelen volt a papot följelenteni. Per-
sze, nem lett belőle semmi.

- Holnap reggel eljön - mondta Vilma.
- Honnan tudod? - bámult rá a tanácsos úr.
- Első péntek lesz.
- Szóval a hátam mögött ti már ... - fortyant fel. - És mí az,

hogy első péntek? .. Különben, bánom is én ...
Másnap a konyha ablakából figyelte a papot. Mikor meglátta, meg

hökkent. Hiszen gyerek még! Mit kezdjen egy gyerekkel? Mihez fogjon
tulajdon indulataival? Hiszen fölkeléskor úgy öltötte magára őket, mint
egy nehéz vértezetet. Kivel harcoljon, ha nincs ellenség? S egyál
talán, kivel küzdött eddig? Miféle kárpótlás volt, hogy unos-untalan az
öreg Frász esetével hozakodott elő, s azzal az ittas tábori lelkésszel, aki
vel egy kanmuri után odaállt a görög templom kapujához, s ráijesztett
a román menyecskékre ...

- Én megtehettem. de ő? .. - mondta pár éve ,az öreg bárónőnek,

aki a volt gazdatisztjüknél húzta meg magát. - Azóta nekem beszél
hetnek ...

- Nézze, Heroegh - mondta éles kis mosollyal a bárónő -, az
én apám csak egy öreg, mihaszna báró volt, de a lányát megtanította
arra, hogy disztingválni tudjon ... Maga legalább tizedszer mondja el
nekem ezt a szerencsétlen történetet azzal a tábori pappal, nem igaz? ..
Hallott maga Galileiről? ...

- Bárónő tréfál velem.
- Maga azt teszi a tábori lelkésszel. amit mások Galileivel Tud

maga kétezer év alatt legalább tíz Galilei-esetről? .. Na, látja! .
- Nem látok, kérem, semmit.
- Maguknak, Hercegh, igazuk van. Kinek nincs igaza? - tárta szét

karját a bárónő. - De olyan sovány koszton élnek, amitől egy öszvér is
éhen veszne.

Azt vágta vissza, hogy a főurak mindíg a papok szekerét tolták.
Hát ennek a vékonyka papnak a szekerét ki tolja? Az udvaron át

közeledett. Szűk talárját egy kissé megemelte, mintha táncteremben
volna. Megkerülte a trágyadombot. cipője a lágy földben olyan nyomo
kat hagyott, mintha nem volna sarka.

A tanácsos úr az ajtóhoz lépett, s halkan ráfordította a kulcsot. Az
tán odatolta fülét a réshez. Hallgatta az előtérben a cipők kongását, a
szebaajtó nyikorgását, majd a hosszú csöndet. Negyedóra múlva ismét
kinyilt az ajtó, valaki az előtérben a konyha felé közeledett. kopogott,
s egyszer lenyomta a kilincset.

- Av. apám bezárkózott - mondta Vilma.
Ekkor fordult belül a kulcs, s az ajtó kitárult.
- Tessék! - mondta a tanácsos úr, némi felháborodással, mintha

rátörnének. De tudta már, hogy magánya szolgáltatta ki.
A pap úgy tett, mintha régóta ismerné. Akárcsak az, akinek külde

tésében járt. Beszélt, s a tanácsos úr arra döbbent, hogy mértéktelenül
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éhes az emberi szóra. Hallgatta ezt a kölyköt, s azon kapta magát, hogy
elfogódottság vesz erőt rajta. Fürkészte a titkát, de nem találta. Mikor
megtudta. hogy a pap most jár a negyedik tízes végén, zavarba esett. Ügy
tetszett, az örökkévalóság erejével találkozott, amely az idő sodrában is
fiatalon tartja azokat, akik belőle táplálkoznak. Akkor megfogadta, ha
felesége életben marad, minden hónapban vele együtt gyónik és áldozik.

- De hozzá kell tennem, hogy a gyónásban nem hiszek.
- Istenben sem?
- Benne igen... Mínden este imádkozom, amióta... beteg a fe-

leségem.
Féléven át minden alkalommal ünneplőben várta. Felcsatolta rnű

lábát, zoknit húzott rá, lakkcipőt, s csíkos, fekete nadrágjában már-már
hasonlított ahhoz, akivé lehetett volna.

Most azonban nincs tovább. Nem öltözik fel többé, nem veri mellét
bánatosan, nem nyújtja ki nyelvét a ostya előtt, nincs szüksége kegyes
szavakra - elege van a vallásból.

Előbb arra gondolt, hogy a pap elé dobja a levelet, melyet a minap
kapott Pestről a nővéreitől, ezektől a napi áldozóktól. Majd úgy döntött,
hogy bezárkózik, s akkor sem nyit ajtót, ha rátörik.

.- Van Pesten két nővérem - mondta egy hónapja a papnak. 
Azóta neheztelnek rám, amióta Manyit feleségül vettem. Nem értették
meg, hogy így nem kellettem senkinek. Ez az asszony hajolt le hozzám,
ő tett ismét emberré. Mellette végeztem el háboru után a jogot, ő járt
velem míndenüvé, az ő szépsége, okossága fegyverezte le ellenségei
met ... Jogtanácsos lettem, tudja mi az? .. Ha fenn jár Pesten, beszél
jen velük, itt a cím, vigye el nekik ezt a levelet! ...

Mit várt ettől a látogatástól? Mit remélt a levéltől, ha nem a posta,
hanem egy pap viszi magával?.. Hiszen nem az első egyik sem. Azt
hitte talán, hogy a napi áldozók adnak egy pap szavára? És éppen az ő'

ügyében? - micsoda képtelenségl ... Igaz, ebben az ádáz huzavonában.
amíg tehette, ő is visszavágott. Nem látott be, nem bánt meg semmit. De
most végre azt írhatta, hogy Manyival együtt áldozik... Tőlük is töb
bet várt hát: azt várta, hogy adjanak végre valamit magukból. a szere
tetükből ... Mert nem az igazság - most érezte igazán -, sohasem az
igazság menti meg az embert, hanem a szeretet tékozlása ...

Megkapta a választ. Azt írták, ők nyugdíjas tanitónők, nem küld
hetnek semmit; a tavalyi csomag árával is tartozik, 'holott azt ígérte,
postafordultával küldi a pénzt. Ök nem koplalnak azért, hogy Manyi és
a lánya jóllakhasson. aztán rajtuk nevessen. A levelet így fejezték be:
"Fogadde1 sorsodat, mint Isten igazságos büntetését. Mi mindig óvtunk
ettől az elhamarkodott házasságtól, Hiszen tudod jól, hogy az a nő elvált
asszony volt, mikor a lányával együtt rád varrta magát. Ma sem vagy
tok egyházilag megesküdve ..."

Nincsenek, most már nem is lesznek. Fontos ez? Nem emlékszik,
mondta-e a papnak. S ha vétkezett, nem ez a házasság 'lett számára a
tisztulás helye?.. De már ez sem számít.

Zsebébe nyúlt, ujjai megérintették a levelet, s iszonyú erővel össze
gyűrték.

- Ök nem koplalnak ... - préselte fogain át. - De én, én ...
Amióta eszét tudta, az anyagi dolgokon veszett össze nővéreivel.

akár gyermekkori ruhákról, akár az örökségről vagy egy-egy küldemény
ről volt szó. Ezeket tartották maguk elé akkor is, ha más nyilakat akar
tak egymásra lőni. De nővérei miért nem vették észre, hogy ez a kérés,
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11 csomag - ha neki fontos-is - csak ürügy: mögéje bújt, hogy alkalmat
adjon nekik valamire. Hát nem látják, hogy bocsánatot kért, térdre
ereszkedett, mint az ostya előtt? ..

A pap feltűnt az udvar .sarkában,
A tanácsos úr elhúzódott az ablaktól. A pap nem láthatta, ő sem lá

tott a papból semmit. Az előtér kongása fölerősítette Vilma szavait.
- Az apám ma nem akar gyónni.
Mintha erre várt volna, a szobában felhangzott Manyi halk, meg-'

állíthatatlan sírása. A tanácsos úr előtt megjelentek azok a napok. mi
kor rnűlábán odabicegett Manyi széke mellé, megsimogatta fehér haját,
.inegfogta kezét, Manyi pedig hűséges szeme kitartó tekintetével jutal
mazta. Mikor szájukban volt az ostya, mindkettőjüket rázta a hangtalan
zokogás.

Már nem tudja Manyi mellé állítani semmi. Nővéreire kell gondol
nia, áldozásaikra. arra a levélre, melyet egy ilyen áldozás után adtak
fel neki.

- Mit beszélt nekik ez a pap, ha nem tudta meggyőzni őket? ... 
mondta Vilmának. - Vagy nem is akarta? .. Nem volt bátorsága? ..
Ezeknek sosincs bátorságuk ... Mindig akkor hallgatnak, amikor beszél
niük kellene .. ,

- Ugyan, apa! Mindenkit gyanúsítasz ...
- Tévedsz, én csak kívánesi vagyok - torkelta le a tanácsos úr;

mínderrellenszegülés meglepte és felbőszítette. - Arra vagyok kiváncsi,
rnilyenereje van annak a tanításnak, amely a szeretetről papol, de a napi
áldozókat sem tudja megtérítení.

- Megint kezded ... Kíméld anyát! ... És engem is ...
- Nem kímélek senkit ... És elkergetem, ha ide beteszi a lábát.
Halk ajtónyitás egyszer, maid másodszor is, mintha alvók nyugal

mára vigyáznának. Vilma jött ki az előtérbe, hogy anyja elvégezhesse
a gyónást. Nyöszörgő, egybefolyó sírás - ez Manyi. Hosszú, megnyug
tató macvarázás - ez a pap haneja.

Felállt, nem birta tovább. Mevmarkolta mankóját. kilökte a konyha
ajtaját, s mielőtt Vilma megakadályozta, benyitott a szebába. A pap
éppen feloldozásra emelte kezét.

- Elég ebből, takarodion innen! - ordította a tanácsos úr: údv
hallgatta saját hanqját, akár egy idegen. mégis folytatta: - Mindig
tudtam, hogya vallás nem ér semmit. Álszenteket nevel ... Az én nővé

reim is ... Tessék, itt a levelük! ... ij"e beszéljen, nem érdekel! ...
- Apa, édes apa ...
A tanácsos úr kidülledt szeme egy pillanatra megállt felesége riadt,

könnyes kis arcán és a reszkető szájon, amely ezeket a szavakat kiej
tette. Erőlködve mégis hátat fordított, s mielőtt becsapta az ajtót, gú
nyosan, tehetetlenül ismételte:

- Szereteeet, krisztusi szereteeet ...
Vilma berohant; az asszony felzokogott, s lánya kezébe kapasz-

kodott.
A pap sápadtan, tanácstalanul állt.
-- Mi történt? Hiszen megígérték : ..
Mit í:.;értek mev? - maga sem tudta. Két .hete ott ült az üllői úti

lakásban a két nővér közőtt. Arcuken érett finomság, hajuk, kezük fe
hér. Reggelível kínálták. Szorét ejtették annak is, hegy megmondják, ép
pen a templomból jönnek. Mintha tudnák, hogy ennél jobbat egy papnak
nem mondhatnak magukról.
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- No, és mi újság az öcsénknél? - kérdezték csaknem egyszerre.
S bölcsen, finoman mosolyogtak, mint akik előre tudnak mindent.

A pap elmondta, amit tudott. A tanácsos úr helyzetét, a pusztai asz
szonyokat, a lakás. nyirkos levegőjét, azt, hogy az asszonya tavasszal
majdnem meghalt. S végül a közös áldozásokat is.

, - És a házasságuk? - nézték a nővérek állhatatosan a kopott sző-

nyeget. - Rendezték már?
Csak annyit válaszolt:
- Megígérték. hogy majd később ...
Utólag' arra gondolt, hogy a nővérek észrevették zavarát. Azt, hogy

nem tud a dologról semmit. Megnémította az a finom kis mosoly s az a
mérsékelt, lágy mozdulat, amivel [élezték, hogy valamivel jobban isme
rik fivérük természetét. mint ő.

Másról nem esett szó.
Úgy rémlett, kettős csapdába esett. Ebből csak az idő és a hallgatás

szabadíthatja ki. Lehetséges, hogy az emberek sosem őszinték, ha pappal
beszélnek? ... Keserűen érezte, bármit tesz, jelenléte nemcsak az em
berek önvádját indítja meg, fölkelti önvédelmük ingereit is.

A levél ott hevert az áldoztató tálka mellett. A pap kisimította, be
leolvasott, majd szó nélkül összehajtotta, kitolta az asztal szélére, s meg
áldoztatta a beteget.

A konyhában a tanácsos úr lerogyott egy székre.
- Minden hiába, nem sikerült - zihálta maga elé. - Nem tudtarn

megbirkózni a sorssal. Elsüllyedtem, mindennek vége ... Nincs, aki meg
tudna menteni ...

Egyszerre rohant rá minden sérelem: a háborús sebesülés, az ott
hontalanság, a félreállítás, a pusztai lakás, s a petróleum bűze, amely
beleette magát a bőrébe, a bútorokba, a falakba. Majd vesebajára gon
dolt, magas vérnyomására, amelyet évtizedek óta alattomosan növelt
családja ellenségeskedése. Valóban elrontotta valahol az életét? ... Negy
venöt éve nem gyónt, s mikor végre rászán ta magát, nővérei megadták
a kegyelemdöfést... Mintha templomok kövén kopogó cipőjükkel meg
alázott, büszke szívén taposnának.

Kétségbeesés szállta meg. Mi volt eddig az élete? - megaláztatások
sorozata. Micsoda erőre volt szüksége, hogy huszonkét éves kora óta
hurcolja a rokkantságot, s arcán ne vegyenek észre semmit. Mekkorára
kellett dagasztania gőgjét, hogy fölényesen tudja fogadni a koldueke
nyeret, a pusztaiak adományait! Eddig bírta, nem roskadt össze. Kibírta
nővérei megvetését is. Most azonban nincs tovább. Isten nem alázhatta
volna meg ennyire, ha létezik. De nincs Isten - ő a vak sors áldozata.
Hát legyen 'is az!

Tenni akart valamit, valami szörnyűségeset. Nekimenni mankóján a
határnak, leinni magát valahol, s addig menni az éjszakában, míg össze
esik, s egy vizesárokba fullad ... Vagy itt a kés, a kötél, s itt van az öt
doboz alt.ató is, amit évek óta gyűjtött, erre a percre várva ...

Tűrhetetlen hőség fogta el, majd váratlanul erőtlenséget érzett; olyan
nagyot, ami hasonlít már a végső békéhez. A többire nem emlékezett.

Egy percre látta még a papot, amint .Iöléje hajol, karját feje alá
csúsztatta, s szájába vizet csurgat. Úgy rémlett neki, a pap föléje erneli
kezét, szavakat mormol, s keresztet akar vetni rá. Emberentúli erőfeszí

tésébe került, hogy kidülledt szeme utolsó fenyegetésével megtiltsa neki.
Szája, hangjától megfosztva, kétszer ismételte:

...2- Nem ... Nem ...
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Újra sötétség borult rá - örökre.
Hirtelen árva lett minden: az asztalra dobott újság, a földre esett

mankó, s maga a csonka test is, melyet végre elhagyott az élet.
Csak a levegőben állt valami savanykás szag. A kiterített test fö

lött megjelentek a legyek.

l

CSANÁD Bl~LA VERSEI

HOBlNSON

Egy hajnaion kenyérhajat sodort a szél a vízen
hogy el ne vesszen a remény tengerre szálltam érte
három napig vártam a jelt álltam a néma parton
lestem mikor tűnik fel egy kémény füstcsikja végre
elrongyolódott ingemet túztem' ki lobogó nak
a magánosság éjjelén megszaggatott türelmem
ilyen segélykérő jelet nem látott még a tenger
hajótöröttek sziqetén egész nap énekeltem
senki sem jött csak hajnalok széthulló szürke estek
csak állatok vadállatok magánosan csapat,ban
megtanultam a nyelvüket' mégis elhagytak egyszer
a g:lzdag világ közepén egy,~zál magam maradtam
megtanultam a nyelvüket mégis magamra hagytak
emberek a ti szívetek mikor fogad be engem
jőjjetek értem jöjjetek hajóval csóna/cakkal
azért kiáltok szüntelen szép tágas ketrecembpn
hogy ne legyenek sziqetek többé sehol a földön
csi:« miruienkmek: lakható kékegű kontinense k
hogy felvegyétek végre már hajótokra Robinsont
hctul legyen méltó társa ő a bátor' embereknek

OSZI VADÁSZAT

A halhatatlan ősz: a vadlibák
a holdas, novemberi égen.
V ágyódó földöntúli jajgatás
felszabadult :évűletében.

A levegő riadt szárnysuhogás,
valahol vadászpuska dörren.
A néma égen sebzett madarak
csapkodnak árván, meggyötörten.

A hunyorgató hű1jös csillagok
elsápadnak a félelemben.
Valami itélet közeledik,
niü.il, me ly jóvátehetetlen.

Borzong a táj, a mélybe hull a hold,
ele menekvés a nyugtal,anság:
a vadászok is boldogtalanok,
fegyverüket vállm akasztják.

HEGGEL

A reggel
hajótöröttek sziqete

Csöndes moraj

a tenger felől _

Tudatalatti ködben ébredő

reménykedés

Kérdések újra és újra
ugyanazok

Mert hiába lángol az ég
csapkod a tenger

Csak én vá laszalhatok
a világ jeleire

S bennem kell felhangzania

a madarak énekének
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