
Kétszer is találkoztak, de nem ismertek egymásra. Gergő nagyapja nedves
nadrágjába ütötte homlokát, perdült egyet, tovább szaladt. Testét elöntötte az
izzadtság. Hánykódott s tűrte, hogy néha - jaj, picikém - még meg is símo
gassák. Vissza akart jutni a nézőterre. Ahol előbb együtt voltak. A zene már
megint szólt. Letörölte a könnyeit: ijedten látta, kiürül az előcsarnok.

A pereces föl-alá szaladgál.
Odabent felmorajlott a tömeg. A légtornászok!
Már látta Nagyapát. Feje a kövön, vagy valami ruhán. Nézte s nem lépett

közelebb.
A test mellől fölemelkedő rendőr meg a pereces nagysokára megindult feléje.

Mínha zenére lépkednének, óvatosan, kényesen.
Végre megérintették a vállát, Akkor szégyenlősen elmosolyodott.

SÁRI GÁL IMRE VERSEI

Kil;ilágitom magamat: ülök a
sötét autóban, fém szemem van.
Fölszállok madárszárllyon,
és ott vagyok a gép előtt, és
itt ülök a gépben, "s t~ldom,

hoqy sose sikerül megfejtenem,
mivégl'e is vagyunk a földön?

És tudom, hogy a géppel sikerült
még kisebbé válnunk.

imádása
A Hold a gépek fején a korona? Vagy
kié?
Vagy a gépek imádják lcoronájukat?

Van-e repedés ezen a gúlán vagy
buborék e qúla fémben~' De a gúla
tetején. a Hold hegyén is gép van.
Bálványunk, Gép Úr, üdvözlégy!

Gépek
A fémnek a szíve hol t'an?
Elterűl vére,
beszövi egész testét?
Metallográfus, mit keresel a fémen,
buborékot vagy hajszálrepedést?
Csodás absztrakt kép a [eluételed.
lVIetallográfus, a fémnek hol van a
lába és akarjo.?

Az autónak talán a motor a szíve?
ÖsszeáHnak gúlákba köré a fémek,
köré épülnek. Ojszerű sziromlevdek.

Robogunk. És szaladgálás az életünk.
Fantasztikus a mezőny, ahogy futkosunk,
föntről, magasból nézve az utak
sokaságán.
Miért építjük ezeket a gúlákat?
Építjü1~ gépekkel és gépekből.

Londoni pillanatképek
Arany clrádák, angyal ujJak
fogják egymást a Westminster
Abbey gótikus ablak-falain.
És mennyi csúcs-erdó-szál
fenyő! Evezőlapátok százai
a templom-hajó és halcsontváz
fiízérek, tátogó halszájak.
Csupa intes e Ház, felkiáltójel:
-ElnyelIek. ember, mulandó vagy!

Kint meg piros emeletes buszok;
kif'utottak talán a Westminster
Abbey bíbor padjai? A Trafalgár
téren is tisztelegnek: Nelson
admirális emlékének; s jönnek a
Big Ben-hez - ki rendelte ide a
Buckingham palota díszőrségét? -,
menetelnek át a Themze hídon is.

London, 1973. szeptember 3.

Pohár bor kell a~ útra
Katonák t'oltak,
ott szundikdlnak
már a Jűben;

ci1,Uek lettek újra,
elhagyttik fegyverük.
Most már csak
pohá1' bor kell az '!itra
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Olajat a tŰ1Zre

Magyarok, öreg amerikások,
akikhez mostoha volt a haza,
de
akik arcukban hordják itt is
szorgalmasan az elhagyott
barazdák másit, akik azt mondták
szakadatlan, panaszlwdva. hogy
itt nincs a szántásnak gőze,

akik közül nem egy Amerikáb6l
hazament és pacsirtát hozott,
nyugalmat az elviselhet~tle1tségre,

vagy olajat a tűzre?,

hogy fölöttük lebeg]t,n _folyton
a haza:
hogy ne szűnjön meg dalolni a
hit.

Tengernyi gond
Nem ez a baj,
az a baj,
hogy nincs helyem
a földön.

Ablahüveg-hicsinyUő-lencséjén

Tengerek, foly6k, tavak: kettévágott, hosszában '''égigme'ts;()ett. vagy feil,..
négyelt vizek. Szem, .amely mozaikszem, ne üttesd szét, ne szórd szét, de ne is
1:észíttess belőle nődnek nuakéket, kancsál szemek lennének belőle, zseb6ra..
lanco( se csináltass üregeiből magadnak.

Mozaikszem Európa. Beleestem pupilládba, zsákjába. belebújtam. tengeri. csil
lagállat virágodba. Kis faluid ékszerhalmaz: kincsek, drágakövek 67'iási kupaca,
még a temetőid is meztelen !elsőtestükkel feszítő ember-gerincesek, és csak
úgy világítanak éjjel is.

Egy-égbolt-sátor· a minden-ország ablaküvege: alattatok tornászunk a re ..
pülőgép-trapézon, s ablaküveg-kicsinyítő-lencséjén hogy bogarásszuk alattunk az
országokat! Varázsszőnyeg, 7,isszük rajtad haza, a mozaikszem-Magyarországra,
fényt nyeletni, telítődni sirkőtestünket.

DOKUMENTUM
KODOLÁNYI JÁNOS ES SÍK SÁNDOR LEVELEZÉSÉBŐL

KODOLÁNYI JÁNOS - SíK SÁNDORNAK

Akarattya, 954. jan. 19.
Kedves Barátom,

leveled hosszas utazás után érkezett meg s éppen akkor, mikor betegen fe
kiidtem, Sőt nemcsak én voltam beteg, hanem a feleségem is. Elgondolhatod,
milyen keserves dolog itt, ilyen elhagyatottan, segítség, or1.:OS, pauka nélkül
betegnek lenni. Dehát túl ?;agyunk 7'ajta s most mar én is válaszolhatok kedves
soraidra.

Nagyon örülök, hogy küldött kézirataimnak egyike megnyerte tetszésedet.
Talán helyesebb lett volna, ha az egész kézirat ismeretében Magad választod 1<.&
az alkalmas részeket, ezt azonban több okból nem lehetett megvalósitani. Egyik
az, hogy a JÚdás··regényt még ma sem jQ.1)itottam ki, szöt'ege sokhelyi).tt nem vég
leges, "vannak gyenge pontjai, találhatók benne kisebb-nagyobb tévedések ís,
il'!Jen állapotában nem tudnám nyu.godtan olyan ember kezébe adní. amilyen Te
vagy. A másik, hogy nem is várhattam volna ~l Tőled akkora kézirat elol
vasását, mint a háromkötetes Júdás, híszen tudom, milyen elfoglalt ember vagy.
pe meg a másolat is olyari rossz, hogy csak nehezen olvasható, az eredetit pe-
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