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A CSÚCSRÓL

Patak mentén, mely finom és buja fűzek lábait mossa
s kenyér színű, ért táblák Közé vezet

s onnét sinek mellé, hol bokrokba akadva
mint asszonyhűség remeg a vonatfüst, s a fütty sima madarai
még a völgykatlan fölött keringenek,
az eme,letes városokon át s csendes, sötéthúrú erdőkön

s odébb, a pettyes piros faluban, hol egy kapu alól

szelid borjú ügetett feléd és megszagolt,
autók és szekerek nyomában, melyek mögött aporállatok
felkelnek és némán imbolyognak a napfényben,
vagy a tengerpart habmarta vörös sziklái közt,
hol a víz fölött ferdén egy pinia ringatózik
s tobozait a dallamos öbölbe hu~latja

bármerre lép érzékeny lábad, vándor,

az idő kihullott ősz hajszálán jársz,
mely a lassan növő·világban fehéren kanyarogva mint az országút,
egy nyári délután, ha merőlegesen süt a nap,
selérted férfikorod érett óráját,
az illatos nagy hegyet,
felkunkorodva hirtelen a csúcsra emel.

Szétnézel, S megérted életed tájait.

Hátad mögött a múlt. Szemben a violántúli jövőből

ielmeriünek egy percre - mint viz alól - a világ meghitt formái
s játékba állnak. Az elfogódott patakot nézed a mélyben,
mely hogya hegy lábát megkerülte, felbuzog
és színt vált. S már megdagadva sebesen tör előre

s gyorsan növekedő hajókat vesz hátra s odébb,
az évek hegységén túl a feszülő tengerbe ömlik. S a vonatot látod,
mely imént elhagyott s hogy most egy messzi országban kiköt,
az utasok már őszülő hajjal szerteszéledilek a városban,
bőröndjeikből emlékek hullanak. Mögötted a piros falu
a földnek lassan forgó korongjál! eléd gördül
s felemelkedik mint egy fa, A parti sziklákat nézed,
a gőzölgő tengert, mely a régi dalra nyitja száját
- oly régi mint a fájdalom -
s hátrébb a síkon, az alkonuat vörös koszorúi alatt,
önmagadat, egy gyor'san menetelő fellázadt tömegben,
ismerős, egyre öregedő mozdulatokkal

rohanva a füstölgő sír felé, mely hosszú utad végén,
ott hol a nyomorgók láncaíkat rázzák
s a felszálló porfelhő a tájat lezárja,
egy új szabadságharcban eldülni hív.
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Mint mikor teliből merítsz s mégsem apad,
bizalmad, mit szúnyogként szí a világ,
tenger, amelyet kimerni bajos.

Partjain éldegélsz. Könnyelműséged

oly kecses árnyékot vet az arany égre
mint sétáló lány az alkonyatban.

Csend van égen-földön. S a céltalan
boldogság körülvesz: fényével a nap
a kisült gyümölcsöt. Mosolyogva

gondolsz a gyengéd jövőre s biztatod
szívedet, mely törött nádszálon ül
s alóla lassan kijolyik a föld.
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Első jelenet

POLGÁROK A TEMPLOMTÉREN

öregapó, Tímár, Kádár, Csizmadia, Kékfestő. később egy Polgárlegény.
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Hogy az a kancsal? Már azt nem hiszem!
Tán ujjamból szopom?

Azt nem. "De mégis ...
Hogy úgy legyen mondva, én sem hiszem.
Egy fattyú - Jézus? Nem lehet!
Márpedig én biztos helyről tudom.
Biztos, nem biztos, egy a biztos, a halál.
A polgármester, mondják, nem akarja,
a magiszter viszont ...
Ha vásár van, ki-ki a maga szamarát
tolja előre.

Már az szent igaz!
A prépost úr pedig. , .
Prépost, magiszter: ez a kettő egy követ fúj,
de egyszer még rossz vége lesz.
Szóval a kancsal. A kitett gyerek.
Tán mert Jézus is kis híján kitett gyerek volt.
Te, ha meghallja a Barát, egy-kettő kikészíttet

pecsenyének!
J ól van, nem szól szám, ne fájjon fejem.
Úgy hírlik, emlegetnek valami jelet is.
J elet? Mifélét? Baljósat talán?
Balvégzetűt,

Akkor én inkább otthon maradok.
Már hogy úgy legyen mondva, egy ilyen jel,
mít tudja azt az ember. Elmaradni
egy jel miatt? Tárt nem is ide szól,




