
- Jöjjön csak, Kolozsi bácsi!
Az ember beóvakodik a tornácra, aztán szabódva helyet foglal. Hogy nyugod

tan beszélhessenek, engedélyt kérek, hogy kicsit körülnézhessek a kertben. Lassan
sétálok a bukszusok között. Látszik, asszonyi kéz tartja rendben a növényeket.
Hátul, a majdnem a halastéig nyúló udvar végében barátságos disznó röfög. Ket
recekben nyulak. Marika épp most eteti őket.

- Megtanultad már a leckédet?
-- Igen, édesanyám kikérdezte. A bácsi is ki szekta kérdezni a leckét a gye-

rekeitől?

Néha tényleg nem ártana! Ha az ellenőrzőben sorakozó jegyekre gondolok,
hirtelen lelkifurdalás kerít hatalmába. Persze, jobban oda kellene nézni.

- A bácsiéknál is vannak nyulak?
- Nincsenek. Nem tudnánk hová tenni őket.

- Nekünk galambjaink is voltak. Apuka értett a postagalambokhoz.
- Mi ' leszei, ha megnősz?
- Mi? Hát feleség! \
Nézzük a nyulakat. Orrukat a rácshoz nyomják, várják a következő falatokat.
- Ideje indulni.
Az állomás motorral öt perc. Hiába szabódom, házigazdám megváltja a vo

natjegyemet. s egy zacskót nyom a kezembe.
- A feleségem pakolta az útra.
A vonat hamarosan begördül, .Felszállok, a fülkék majdnem üresek. Intege

tünk, aztán egy kanyarodó lassan elnyeli a szálfaegyenes alakot.
Nyítogatni kezdem a csomagot. Pestig, még hosszú az út. Először egy papír

hullik ki belőle. Nyuszit rajzolt rá valaki, s odaírta szép, nyomtatott betűkkel:

"MARIKÁTOL".

ÖLBEY IRÉN VERSEI

A gondolat szépség, mélység és élet,
B gondolat szent gyötrelmében élek.

Súlyos ajándék, inkább iga.z s átok,
kötésig tüskés rózsák között járok.

I.

Súlyos ajándék, megts édes, könnyű,

amerre járok, hull a könny s kösöntyű.

Aki· nincs benne, soha meg nem érti.
Mi az. életem? Fájni, tudni, égni.

II.

Mint a garázda
arany darázs, ha
dünösen az emberre csap,
marj fulánkoddal,
iizz éjjel-nappal
termékeny gondolat.

Alhony a Balatonnál

Fonllódon láttam ezt a képet:
B nap a fénylő vízbe lépett.

Olyan volt, mint űzött vadállat,
mit a .vadászok éltaláltak.

Belegázolt a hűvös vízbe,
hogya lőtt seb lázát enyMtse.

S hogy belső szomját csillapítsa,
a hideg vizet itta, itta,

míg lebukott remegve, holtan.
S a vére szétfolyt a habokban.
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