
volna el az égről. Messze, bent a tóban, egy sötét hajú lány úszott egyedül, olyan
örömmel egyesülve a tóval, ahogy Emese szokott régen. Csaba feltérdelt, undoro
dó fájdalommal kiáltotta:

- Elárultad a tavat! - Nehéz, szédülő fejével követte a Tihany felé úSZÓ
lányt: - Elárultad a hegyeket!

- Tessék, szívem? - hajolt föléje az asszony.
- Elárultad a tavat, a hegyeket - rnotyogta, de már sokkal kevesebb meg-

győződéssel.

URR IDA VERSEI

Ssihrásó tavah

Öt tó fölőtt
öt féle volt
a pára
a hatodik
alkony-atkor gyúlt
lángra,
gőzölgött a tó vize
lépett, lángolt
vörös és kékkel
játszott
fátyoltáncot
egyik tó gőze

a másikhoz
átszólt
és mindegyiknek
arca
más és más volt,

hat tó fölött
hatféle
árnyék
tájék
hat tó fölött
puha cipőbe
járnék
s a' gözfigurák
illanását
lesném
amíg eltűnnek

fent
a felhők selymén
így nézem gondjuk
lassú fodrozását
nem -engednek

szívükbe döfni dárdát,
karjuk kinyúlik
be a hegyoldalba
s a sziklákon
megcsendül
a tó hangja,
hullámkörök
keringve
karikáznak
és fürd-enek
a part körüli
táj-ak
utat hagyva
a fénynek,
holdnak;
lángnak.

A billentyűh sem 1)édeneh meg

(FARAGO GYÖRGY EMLÉIa:NEK)

Akár Reading Air Va?'iéja
akár Schumann 'I'riiurnereia
hangzik egy könnyed billentéssel
mindhiába,
a barbár ellen nem jó fegyver
a billentyű, a zengő skála
a barbár ellen zongorázhatsz
mindhiába,
az ördög ellen pianó1Gat
és fortékat is rernekelhetsz
győztes lehetsz Honoluluban
az ördögnek
tc sohsem kellesz,
úgy fél a művész szárnyaitó l
mintha denevér csapna rája
neki nem kell
a mennyországnak
egyetlen egy zongorája,

se hegedűje, kürtje
dobja,
aki művész az fusson messze,
mert ez a világ félbolondja
kitépi minden billentyűjét

a halhatatlan zongorának
s aztán magában
hahotázgat,
(I, billentyű sem menthet
már meg:
golyószóró mosolyától,
de aki báto?'
az mindörökre zongorázik
mindegy mit csinál
az ,a másik
és újra Schumann Traumereia
jön ki a billentyűkből szállva
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Vecsernye Kalu,án

A havas eső mint a tejszín
fut az aszfalton s reng belül
arcomba csillagok csapódnak
rám hóból falu települ,

a kassai főutca csendes
tompa a lámpák fénye már
a fehérpapok templomából
felém nyilall egy fénysugár

behúzódom az előtérbe

mag1amra szent vizet vetek
az állomásról most érkeztem
bennem a velő megremeg

ezerszínű kendős menyecske
térdett görgeti ,az imát
vecsernye van itt hat órakor
és ezer száj egyet imád

zúg a Miatyánk s a cirádák
visszaverik a nők szavát
amnyba, bronzba tárt karokkal
fordul feléjük az apát..

térdrerosk.adva hajtott fővel

menyecskék szines erdeje
itt m01l-dj1a fennkölt vecsernyéjét
elámulok ez nem mese

zsongásuk a templom tavában
úszik mint felhő az egen
ezt az áldott jó tót népséget
világvégéig kedvel.em

alázatos szép jámborságuk
mi'{uJ,enekfölött megható
az imádságuk tavi rózsa
s a templom az a tiszta tó

amelyben este megfürödnek
kezükre [omu: az imát
szívükben tarka lepkék lengnek
már csak az imapad szilárd:

mind,en légies zuzmarázott
a zsolozsma zengő szava
aki belép úgy érzi mintha
gyöngysorpattanást hallana

kagylóérést a tengermélyben
csillogást gyöngyházharmatot
a tót asszonyok zsolozsmáznak
s én elbűvölten hallgatok.

LEVÉL CHILÉBŰL

Ezt a levelet egy, az ország legszegényebb vidékéről való parasztnak sikerült
fogságából e/juttatnía Taizébe. Mi onnét kaptuk.

Aki ezeket a sorokat írja, "hadifogoly". Soha serqmiféle háborúban nem
vettem részt; a katonák azonban így hívnak minket, akiket azért börtönöz
tek be, mert tagjai voltunk a Népi Egység Frontjának.

Sok mirrdent mesélhetnék, de nem tehetem, mert nem akarok senkit baj
ba juttatni. Csak azt kérem, imádkozzatok családjainkért. Rengeteget szen
vednek. Sokuknak betevő falat juk sincs, hiszen mi nem kereshetünk. Mégis
azt lehet mondani hogy még mindig jobb nekünk, akik börtönben sínylő

dünk, mint azoknak, akik odakint vannak, mert a rendőrség állandóan zak
latja őket. Rettentő idegfeszültségben élnek, mert különféle álhírekkel ijeszt
getík őket: például azzal, hogyagyonlőttek minket, s még ennél is rosszab
bakkal.

Csak Isten olvashat szívünkben. Ö tudja, hogy soha, egyetlen pillanat
ban sem akartunk ártani senkinek, még ha itt-ott tévedtünk is, mint minden
ember. A közjóért küzdöttünk, és főként a legszegényebbekért.

Isten segítsen benneteket, nehogy megtörténhessék veletek, ami velünk
történt. Köszöntelek mindnyájatokat valamennyi bajtársam nevében, és kö
szönöm az imádságaitokat. Áldjon meg az Isten.
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