
győzött ma este sem az ördög, a mólón állunk a vitorlások övezte pallóri vitor
lások kikötőhelyén, Bagó boldog, szaladgál a fűben, az úton, a vízben. Szerét
jük egymást. Ez sem akármilyen színház. A színház a szeretet szerelme. Az em
berszeretet szerelme.

'"
Úttalan utakon, csapdákon, küzdelmeken keresztülgázolva élünk, bízunk, hi

szünk, győzünk. "Bizvást mi benn vagyunk a fősodorban - hajónk előremegy."

A Fény felé, a Szocializmus felé, a Magasság felé.
(Vége)

ERDÉLYI JÁNOS ISTVÁN VERSEI

A.n~ulettek

A HAL

Amikor a Himalája délnyugati havas süvegét látom, behunyt
szemeim alatt is csillog a fehér világ, hajnal van vagy
nagy alkonyat közeleg, kutyám a kávécserje virágának
távoli illatát nem érzi, a lángoló, vibráló csont körül
csahol, beszélgetni akar, én pedig sírva dőlök a

legszebbik szűz ágyba.

Fehér papírlapok illatoznak, most távolból mennydörögve
sugároznak a régen leírt ős-szavak, betiik.

Fönt megint szecessziós felhők, lótuszillatú, de dühös
áramlás, és a végtelen csend kitárult kapujában
találkozhatunk a hősökkel.

Itt a körtefánk virágzik a hangyák szinte tébolyult,
színes menetében.

És az óriási polinéziai Hal úszik a leoeqoben,
tüzes ikrákat hullat a tájra,
a mennyei Hal a törzsfőnök sírjánál lebeg eksztatikusan,
eljött, fején ragyog az ékszerkoronaí

Mi pedig imádkozunk az örökmécsesek fényében
a bennszülöttekkel, zene szól, a zenészek láthatatlanok.

Most távolból mennydörögve
sugároznak a régen leírt ös-szcucjc, betiik. A Zöld csónakot
felkapja a vihar, a csodálatos Hal még magasabban úszik,
eléri a Lótuszillatú felhőket.

BADACS0N;Y €s A TIHANYI F€LSZIGET

Egyre többet jön szivemhez a Balaton. Éhes farkascsorda
hiába kozeliti meg, én védem a lovagi pánc~lzatban, kezemben
a zászló, rajta a vérző hattyú-szimbólum. Fegyveremen piros
szegfűcsolwr. Tél veri ablakomat, puha inka gyermekbánattal.

A lány köménymagot válogat, szivárványpagodára mennyországot,
ezer keresztet rajzol. A lány eltűnik, Sas száll, száz
galamb turbékol, a tél szederindája megint rámhajol.

A Badacsony és a tihanyi félsziget ekkor felemelkedik, követi
a Hal útját, úszik tovább a hosszú Meséoet, az óriási Mesével,
a Bahama sziqetek: felé.
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A HANG IRANyABAN

A hang irányában: az üvegember örökre elment ...
kristálytiszta a kép,

a remetebarlang mindig nyitva lesz,
mézes vízzel oltsd keserű szomjadat,
a háromszög két oldala misztikus,
a tenger, óceán új halrajt küld fájdalmában,
a kőpiramist arannyal és topázzal bevontuk,
fáklyafény-szőttesben éhes leszel a régi

balzsamos zenére,
a kenguru és a zsiráf megbabonázva fut,
Noé bárkáját készítik a menekülők

és titokzatos lépésekkel haladnak.

A hang irányában: az üvegember örökre elment.

'nszTANLATAs

Keresztszerűen széttárt két karommal hatalmas, nehéz
hajókat, hegyeket vontatok, hatalmas álmot látok: az atomkort
mint súlyos kőszobrot vontatom, az öröm új bírodal mát,
egész testem ragyog, egész testemből és lelkemből sugárzik
a szivárvány, és szivárványrengeteg marad lépteim,
lélegzetem után ís.

Eziist és arany
Amikor az ember több év írásait

egyberendezi. s folyton újra elolvas
sa őket, egyszerre hideget érez a szí
ve táján : vannak szavai, melyek bel
ső füle hallatára megsüketülnek, ki
fejezései, melyek belső szeme láttá
ra esnek össze, a jónak, sőt párat
lannak érzett hasonlatai sántikálnak,
vannak mondatai, melyek panganak,
mint a kályhacsövek. Meszes testré
szek éktelenkednek a dobogó szív
körül; bár az írás járóképtelen, él.
Az emberen átfut a pánik. A szel
lem fölfogja és leleplezi önmagát;
kimutatta az idő, hogy (a legjobb
esetben is) tévedett. Hagyján, hogy
megroppant egy-egy ízülete, hogy
rés támadt a teljesség stílus-bőrén,

de a sebből nem csöppent ki vér!
Nem csöppent ki semmi, csak va
lami finom por szitált elő, mint szú
nyomán az ablakkeretből.

Az embernek feszes és sápadt lesz
az arca, a füle kigyullad, s döbben
ten figyeli a kegyetlen alakválto-

zást, Lassan forgatja a lapokat 
könyv? kézirat? vázlat? oly mind
egy! -, mik láng nélkül elpörkölőd

nek a kezében. A semmit tartja. De
mit ... ? S hogyan ... ? Hosszú és
üres szünet következik. Eltarthat
órákig, hónapokig. Évekig. Válság
nak hívják, amúgy közönségesen.
Aztán valahol a lélek alagsorában,
egy nyomorult matracról mocorgás
hallatszik. Ing dereng ott? Valaki
nek a mezitlába ragyog, de a hang
ján kívül mindene belevész az ala
pozó sötétbe: Nem igaz. Én ott vol
tam. Az születés volt.

Az írás lehet rossz, zöröghet a
kép, mint egy rozsdás redőny, a
mű döcöghet, s széthullhat az úton,
de a gondolat, az állítás igaza, s ere
je, az nem. Az újraéled. Sőt, mint
ha a levelek azért hervadnának el,
hogy a mag nőjön új létbe, mél
tóbb, növényibb csupaszságban. Ho
gyan van az, hogy a mű, ez a föld
re szánt sárkány olcsó papírkészít-
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