
- Nem megmondtam?
- Ugye, megmondtam.
- Rosszul csináltuk.
- Finomkodtunk, tapintatoskodtunk, és közben megtörtént a baj.
- Pedig előre láttuk.
Hosszan elvHatkoztak, hogy ki telefonáljon Mártuskáéknak.
Aznap Mártuska mexikóí csirkesültet sütött Karcsinak, aki házikabátjában

boldogan elterpeszkedett a karosszékben. Az utóbbi időben valamelyest hízott.
Hivatkozott gyakran rá, hogy öreg, már nem kedveli a mozgást, Néha megszólalt:

- Innék egy pohár vermutot,
Mártuslea megtörölte kötényében a kezét s rohant a bárszekrényhez.
- Citrom is kéne hozzá.
Mártuska rohant a konyhába és szelet citrommal tért vissza.
- Jeget is hozhattál volna egyúttal ...
- Azonnal hozok.
Ekkor rikoltott föl a csengő.

- Ki az a tapintatlan barom, aki ilyenkor zavarja az embert!? Vedd föl,
Mártuslea.

Kalászíné elmondta, mí történt; hogy már alig volt bennük élet, amikor
a mentők beszállították őket a klínikára. Ott szenvedtek ki.

Mártuslea megbűvölten meredt a kagylóra, amelyből még egyre csordogál
Kalásziné érdes hangja.

Sokára fordult a férjéhez:
- Ilyenek az emberek: súgnak-búgnak, kárognak, aztán mikor a baj meg

történik. nincsenek sehol.
- Hidd el, Mártuska, jobb így nekik
Azzal Karcsi tovább szürcsölte avermutot.

FÁY FERENC VERSEI

Körkép
Mit félsz? - Az arcuk: lárva, sáros emlék;
öZük szene csak kiégett salak.
Elszöktél tőlük, százszor. Mit akarsz még,
hogy halálukban megbocsássanak?

Kapard elő az utcát, hol a porból
csigát sodort, búgócsigát a szél;
s varjak figyelték fenn, a nyárfasorrál,
hogy' szédül át a réten egy levél,
s hogy' issza már, hogy' szívja már Q; holnap
nehéz szagát egy réz-ernyős kapornak.

Kovácsikné, hajnalban, elkötötte
a köldökzsinórt... s reggel már kapált.
Egy bodza ága hajlongott mögötte,
kapirgálva a kifordult halált;
é,mint a fény, ha átbukik a párán,
rubin vér csurgott barna 7,ábaszárán.

Keresd elő a kertet és a házat,
keresd elő a mész-szagú szobát .•.
késekre hajló arcát egy diáknak,
s az "Űszikék"-et mondó katonát,
ki bámul rád, de nem ismer meg 6 sem!
Csak a halottak néznek ismerósen:

Riesz Ráza néni... ruszlik, málnacukrok,
arany-nyalókák, polcok zöld pora .•.
Bolond fiával állt, hogll összecsuklott
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B szemére szállt az ólom bársanya.
Most nyúlsz felé, mert félsz, hogy ó is itt ha{}t/.
Piciny szívén egy rongyból-vágta csillag.

Hát, szótd, mi még a por közül kilátszik:
a foltos éjt, a ronggyányűtt napot ...
- Nem bújhatsz el, mert mind téged kiált itt,
ki ötven évig benned hallgatott -
a köhögést, akiköpött tüdőket!

Meddig tudod még rejtegetni őket?

ritus Janit, kit gúnyolódva, hányszor
zavartál el, mert rongyos volt szegény;
ki mezitláb állt, elsőáldozáskor,

a gazdag Isten biborszőnyegén.
. . . Kezéhen kés, gyel'ek-könny, véres ének, ..
s csalánt aprít egy pelyhes jegenyének.
Ne félj! Örülj, hogy csontjaikhoz ülhetsz,
s nagy árnyuk véd a lázas csend alatt.
Elfuthatnál. De hová menekülhetsz,
hogy búneidből feloldozzanak?

~e8e a tava8~ról

Délután, Feltámadáskor
bújt ki egy szeplős tojásból.

Bent, a házban, sonkát ettek
s néki csípős csalánt szedtek.
Ette. S ahogy eltűnődve

gondolt az Egyenlőségre,

(a ketreere ... miegymásra.,.
eme vagyon-elosztásra)
egy kukac jött arra, lassan .•.
uércse villant a magasban ..•
Egyenlőség? - Már sejtette,
mikor a kukacot ette.

Aztán: szidták és szerették,
ráncos vének' ölbe vették,
- s bár, már unta az egészet
lányok mellén legelészett.

Hanem aztán, egykettőre

kilökték a legelőre:

hol a fú közt, vagy a porba
eLveszett egy sárga tolla!
S felpattant a pásztortáska,
hogy a jaj-hírt elkiáltsa:
béka ugrott, s azonnyomba
elindult egy hársfa lombja,
és a Nappal és az Este ...
a Fiastyúk is kereste;

_ róka surrant, hajló nádak,
hogy valahol rátalálnak;
sóska nézte, vadsaláta ...
jaj, de senki sem találta.

Mit csináljon most, gi-gá-gá?
elbujdoshat már világgá;
túl a dombon, hol a Tétek

libavértől feketéllnek,
s esőre közt a héja-fáknak
seprűnyélen száll a bánat.

Ment. - És ahogy tollavesztett
bánatában sírni kezdett,
meg se látta, hogy nyomába
bandukol egy júzfa ága.

Egyszer - épp a hármas-útnál -,
ahogy ül a csordakútnál,
hol az álmok fejealja
"bánatkővel 'van kirakva",
kis szél támad ... s mám érzi,
kezd valami cseperészni;
kippen-koppan, s szőke lánggal
kergetődzik egy virággal:
valamit szól, valamit tesz
s minden bimbó vérpiros lesz •••
és az út is és a szél is.
még a vándorló levél is:
lent a rét, a barka bolyha.
fent, az égben egy topoly'ta
táncra perdül, vidám táncra ..•
... forgolódik egy akácfa,
s szerelmetes nótaszóval
borsó billeg egy karóvaI.

Még az Isten is kiállt a
szeme kitárt kapujába.
Panyókára vetve, vállán,
cifrálkodott a szi'L'árván1l,
s dúdolgatva, fütyürészve,
azt a sárga tollat nézte,
meIy olyan volt, mint a méz-csepp.
. . . szállt a szél... még cseperészett ••.
"Libavirág" - mondta halkan.
és sóhajtott: "Hát, tavasz van."
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