
Es arra gondolt, hogy milyen örömmel alakította ki az~ az ipari gyémánt
formát, amelyet használnak.

-- En a gyémántnál is keményebb vagyok.' Erősebb is. En meghalni
is tudok.

.b:gy villamos erős motorzúgással tartott a hídra. Hangja széttőrdelte a
.hajnalí csöndet.

- Az első 33-as - gondolta. - Tücsök! Mi lesz? - nógatta magát.
Már nem tudta, hogy mi lesz. Megint összezavarodott minden.
- Tiszta fej kell, Tücsök. Ne gondolj a gépre, a gyémántra, a vasra. Erős

vagy. Megetted anyád kenyerét. Bátor vagy. Ugrás!
Fordult, ugrott. Keze-lába lelökte a hídról - vissza a járdára.
A villamos megállt. A vezető várt egy kicsit, aztán csengetett. A kocsi

-elcsörörnpölt Tücsök mellett. Vitte a nappalt, a zajt. Egy teherautó futott
utána. Arrébb, a Váci úton is villamosok csörömpöltek. Reggel lett.

Kállai felvette a táskáját. Feje engedelmesen engedte, hogy lába a vil
lamos után vigye át Pestre.

KESZTHELYI ZOLTÁN VERSEI

Furulyahangú fáh

Furulyahangon szóltak hozzám
a rügyezni kezdő fák,
szekerek énekeltek hozzá
zörgő, recsegő hangon,
örömömben tótágast álltam,
s nem mondtam, hogy tavasz,
de mégis az volt, de megfogalmazni
nem mertem és nem tudtam.

Gyerek voltam, testemen
bizsergés szaladt végig,
,gyerek voltam és szívemen
,az öröm rángatózott,
furulyát faragtam
és szekérkereket.
enyém volt a világ,
igy bújácskáztam, így szórakoztam,
.erdő szélétől, erdő közepéig.

Az erdőben kis ösvény vezetett,
mohos fa tövén
(smeretlen indák tekerőztek,

s derekam köré fonódtak.
Bnekes madár szólt biztatva,
ujjongjak, mint az ibolya
·a patak pt;n·tján,
ahol egyszer találkozom
·a szerelem tündérével.

A patak vizén vitorlázott
az első lány, az ibolyakék. szemű,
a patak vizén ibolyalevélen
csónakázott felém
finom ujjait kezemre fonta
s hivott, menjek vele,
s nekivágtunk a világnak,
foradtságot nem éreztünk,
meghódítottuk a reménységet,
aki tükörként tartotta az eget,
mi is tükörként tartottuk
a csillagos tengert.

A tenger morgott, meleg hullámot
görgetett és csillámos kavicsot,
azután elapadt és a vitorlák
nem hajladoztak a nap előtt,

este lett, soká,ig tartott,
pedig sokáig örök fényességnek hittük
az élni jó töldet,
az élni jó nappalt,
a szerelem alkonyra hajlott,
alighogy felnőttünk.

Ha beborul az ég és elfogynak a hullócsillagok,
és ború hull az erdőre,

a zsenge rügyekre, az érkező tavaszra,
ismét furulyát faragok,
pa,tak partján megp~henek,

öreges fáradtsággal,
hallom a furulyahangú fákat
s a recsegőn éneklő szekereket.
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G,-óg,-ítottad as embert

,Beszélőgépet teremtettél,
kinek? minek?
Huzalok szövevényébe rejtetted
számitásaid:
legyen kényelem,

.legyen jó évszázada az embernek,
-és az önmagához hasonló gépnek,
a gondolkodó fémnek,
B hidd: te vagy a jövő kis-istene,
aki lehengerled a rosszat,
s a jónak vélt gondolatokat
.elmondhatod a huzal-aggyal,
hogy a bébik tapsikoljanak,
milyen nagy boldogság a tiéd,
·embertársam a földi zenebonában.
Beszélőgépet alkottál,
lemásoltad magad,
B már-már elhitted,

hogy ezután fűszálat is teremthetsz,
melyet Tajtad kivüli erők

csalogattak ki a tele'vényből,

napfényes lelkeddel megáldva.
'Csak mellesleg gyógyítottad az embert,
a tehetetlenül vergődőt,

.a mindennapi ebédért munkálkodót,
közben elektromossággal etetted
hasonmásod,
a huzal-elméjű gépet,
.a helyetted gondolkozót,
a jövőt kiszámitót,
miértis? m.iértis?
jó-e neked, hogy helyetted gondolkozik
új zsarnokod, a jövőt tervező?

jó-e neked, ha ő súg az ember helyett,
.a gőgős, pulyka-arcú okos helyett?
Mit gondolsz?
L.assanként elhalnak
az emberiség prófétái,
a szakállasok,

4 zenebonázók;
·a nyakukba értelmetlen képeket aggatók,
és te csak számoltatod a gépet,
isteni hasonmásod,
hogy engedelmeskedjék:

legyen jobb, mint a földön uralkodó,
gátlástalan lélek.
Most fáj a szívem,
időnként görcsösödik,
[elszisszenek,
je1nyögök,
embermódra,
-miközben mögöttem

súgnak gépiesen
az emberiség vezetői.

Súgnak:
ne legyek letört,
ne legyek olyan, mint a gép,
aki újjászüli egyetlen század
vágyait, álmait,
az ég felé szállókat,
aZ újgazdagok osztályát,
s hogy szaporodhassék
az uralkodásra termett új nemzedék,
az okos, érzéketlen gépeket teremtő,

a klasszikus bölcseket undorral megvető,

a háziállatokat lenéző,

a ragas'zkodó kutyákon derülő,

halhatatlannak vélt,
lerombolhatatlannak vélt,
lerombolhatatlannak hitt
huzal-emberek közössége.
Nem akarom az érzésnélküli embert,
nem akarom a betáplált gondolatokat,
a földtől elrugaszkop,ó ugróbajnokokat,
én csak azt akarom,
hogy maradjon meg
a ház, ahol élek
és gyerekek születnek,
ahol, bár ingatag falak között is,
megfogózkodhatom a kilincsekben,
a valamikor beépített téglákban,
a békében elhunytak emlékében,
őseim emlékében,
nem a huzal-emberek pontos
matematikájában.
Rettegek tőled, kis-isten,
fémisten,
számsorokon élő,

é"zésnélküli isten.
Ne uralkodj,
csak segíts, te, Hatalmasság,
ha gyöngülő testem segítségre szorul.
Hozzátok vissza az elmenekült gyermeleet,
a huzal-emberek elől menekülőt,

a szüleit nem találót,
a betegét nem lelJ orvost,
ne engedjétek, hogy a gyógyító kezii
eltévedjen az okos gépek között,
s véletlenül téves receptet írjon,
legyen türelmes idege,
ne utánozza a gépeket,
() legyen az angyali küldött,
a poklok primitiv betegei között!
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