
semmiért" (Nagyváradi Napló). "Itt voltam! hirdeti posztumusz kötete, mintha
maga a nyugtalan szellem, aki életében nem vívhatta ki igazi helyét, rövidre
szabott. életének alkotásait magasra emelve tiltakoznék az elfeledés ellen."
(Nyugat). "Fájlalni kell nagyon, hogy ez a kollektív értéknek induló művész

ilyen korán elment" (Erdélyi Szemle). "Különös könyv. Mondhatjuk, egy élet
vizítkártyája. A látogató nem találta itthon, akikeit keresett, s ittjártának [elét
oly tragikusan hagyta itt, mint aki elment, s többé nem is jön vissza" (Esti Ku
rir). Halálának tízéves évfordulóján újra ír r6la a Népszava: "Indivíduum volt
és borongó lélek ... Már húszéves korában igazságot kereső ember." "Nagyszerű,

mesteri torzó maradt utána, egyetlen izzó lángolás az elhamvadás előtt. Művé

szet, mely túlélte a halált" (Könyvtári Szemle, Bukarest, 1968 február).
Végül ismét Benedek Marcellt idézzük: "Az öregedő ember valami különös

szégyenkezéssel bocsánatot szeretne kérni azoktól, akiknek nem' adatott jneg, hogy
benső lehetőségeik csúcsáig eljussanak. Valami kozmikus igazságtalanság haszon
élvezőjének érzi magát, pusztán azért, mert él, fejlődhetik, magasabbra törhet.
Mindenekelőtt: bocsáss meg hát, Nagy Karola - s aztán, huszonhét eszteridőd

del, lépj be az irodalomba, az emlékezés kapuján. Áldás a béjövőknek, - béke
akimenőknek!" (1934).

Egy fedőhö~

Egy kopott alumínium fedőt
- meqszokott holmi volt
a tízennegyedík ,emeleti

ablakból lesodort

az éjszakai szél. Reggelre kinn
az úttest közepén

találtuk meg: rajta keréknyomok,
s mint valami lepény,

úgyellapult. En nyomkodtam legott
mély horpadásait.

hogy újra a lábasra illjen és
érjen még valamit

ne dobják szernétre. Hiányzana
torz mosoly,a nekem,

ha reggelente nem billegne már
többé a tűzhelyen.

Sajnállak, vén fedő, müyen riadt
mostan a vigyorod.

Nagyot estél, ugye'? A széllökés
amikor felkapott,

hih>etted, mint annyi fém-rokonod,
repülsz te is,

!ogantyúdból hatalmas légcsavar
lett és messzire visz,

túl hegyeken és óceánokon;
vagy tán a hold hava

vonzott, rakéta voltál s elmaradt
konyhánk éji szaga,

amit a tej áraszt bőTiC alól,
a krumplifőZJelék,

,a zsirban szunnyadó szeletke hús
s a kenyérmaradék.

Röptöd íve milyen szép lehetett,
kanyarod hogy bed!ilt,

mily szabadon ·suhanhattál a ház
alvó fala előtt.

Kár, hogy nem láttalak, mert másfelé
ragadtak álmaim,

tovaszálltam én is az altató
vegytiszt,a szárnyain

a feledés csillagzatára, hol
embert meg nem aláz

az emberhez méltatlan sok hiány,
se gond, se kín, ge gyász.

S én is lezuhantam, súlyos kerék
nyom engem is. Nehéz,

most már te is tudod, mindennap
az ébredés.

BITTEI LAJOS
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