
FÉRJ; - Igen... hát egy kissé gazember, huncut Zoltánka, mert hogyha
az öccse, Tibor alszik, addig sír, míg Tibor föl nem ébred, s amikor elkezd
Tibor 'rúgkapální, azon nevet, hogy mozog neki a keze-lába, és ő azt élvezi...·

RIPORTER; - Akkor fogjon 'mindenki poharat... ezt a pezsgősüveget most
sokszáz, sokezer ember nevében bontom... (töltenek a poharakba) A Sipos csa
lád egészségére, a bs 'I'ibor és a kis Zoltán egészségére, akikből reméljük, szü
lőtisztelő, szülőszerető felnőttek lesznek és később lesz médjuk arra, hogy meg
ismerjék születésük regényét.

(koccintanak)

ASSZONY; - Nagyon szeretnék belőlük jó testvéreket nevelni. .. ehhez sok
energia, sok beszélgetés szükséges, amit a gyerekekkel kell majd folytatnom. Úgy
érzem, talán-talán össze tudok még magamban annyit szedni, hogy ez sikerüljön...

BÉKY-HALÁSZ IVÁN VERSEI

Sakk-matt

Hat órakor hazament a pallér.
A segédmunkások összeszedték
a hulladék deszkákat és az
elhullajtott ácskapcsokat.
Nyolc órakor kibújt a hold
a felhők mögül és sakkozni
kezdett az állványok kétszínű

négyszög hálózatán. Mikor
arra jártam, addigra már
felszórták homokkal a vért,
csak az elfogott királyné
zokogott még a sötétben,
s egy elhullott paraszt
a kapcáját igazította.
Még nem volt éjfél . . .

A szél

A szél hol kinyitja az ajtót,
hol becsuk.ía;

bejön a lakásba hívatlanul.
majd kéretlenül távozik.

Olyan emberien viselkedik.
riéha várom. hogy megszólaljon.
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Megszólalt a fakír

Megszólalt a fakír és ezt mondta:
"Húsz éve ülök itt az oszlop tetején.
Már régen meguntam. de mit tegyek?
A kényszer tart itt, nem az elhatározás.
Lábaim elqémberetitek, s ma már csak
leesni tudnék, de nem lemászni.
A mászás különben is lealacsonyító.,
s így innen már csak felfelé van út.
Míg enni-innivalót hoznak a népek.
atuiia nincs baj. és ha csodálni akarnak.
hát csodálíanak, engem nem zavar.
De a madarakkal csinálhatnának

valamit .. ."

Aludj

húzd fel magadra az éjszakát.
mint eau »iráaos, puha paplant.

Mindennapos vétkeid alól,
az álom sem hoz ieloldozást,
s üldözőid elől menedéket.

Aludj, mint pólyában az újszülött,
vagy míg szakálla és körme nő.

koporsóiában a tetszhalott.


