
De mi lesz, ha 5-10 perc múlva megtudom. hogy "hiteiét" vesztette. s azt
rnondhatom, hogy már hárman "vagynak", ők, a lányok, S ha fiú lesz? Akkor
énekelhetem majd tovább. És énekeltem is. de csak aznap, mint a fent említettek
közül bármelyiket. mindig csak egy napig. Másoknál is észrevettem, Édesanyánál
is, hogy naponként más és más dalra "akad" - anélkül, hogy keresné -, és egész
nap azt dúdólja. énekli. Miért?!

Úgy tűnik. próbálok végre válaszolni, hogy nem mí választunk, a dal választ
minket! Paul Valéry egyik esszéje jut eszembe. ahol arról ir. hogy amikor meg
születűnk, több embernek születünk: építésznek, tanítónak, költőnek, táncosnak.
hősnek, pipogyáriak... stb., s azután fokozatosan kiválik az az egy. ami és aki
leszünk. De a többi "énünk" sem hal meg, ott él velünk együtt valahol a tuda
tunk és érzéseink alján. Ezért vonzódunk annyi minden más után. Mert "csak
olyasmi vonzhat és csábíthat, csak olyasmi köti le fülünk és szemünk figyel
mét, csak olyasmit választhatunk ki a dolgok sokaságából. csak olyasmi kavar
hatja fel lelkünket, ami valamiképpen vagy eredetileg is ott élt bennünk, vagy
amire természetünk titkon várakozott. Minden, amivé válunk, még ha csak
futólag is. eleve készen állt bennünk."

így vagyunk talán adalok sokaságából véletlenül kiválasztott - vagy ki
váló - egyetlen dallal is! Miért énekled hát azt a dalt, és csak azt, és csak
azon a napon?! Mert ott van rejtett "raktárodban", és kinek-kinek az pattan
elő, amire aznap "szüksége" van. Hogy a kórházban, a fájdalmak szünetében
rniért azt, és csakis azt énekeltem magamban, egyre világosabb: a raktáron
lévő színek, élmények. szagok. dalok közül ez tűnt a Iegszükségesebbnek, ez
adott a legtöbb vigaszt akkor. S ugyanakkor e dalban benne volt "életem képe"
is. Minden egyéb hazug lett volna? Talán. De miért nem más jött elő? Egy
Vörösmarty-vers, Siena főterének képe, a hivai dinnyeevés. a segesdí szüret vagy
a zsámbéki romtemplom képe, élrnénve ? Mert a sok lehetséges élmény közül
abban a pillanatban ez volt a legerősebb, hogya kínok közül egy kevés remény
nek a szám szélére csússzon. így a dal által az a szép élmény is felidéződött.

bár csak öt percig, amit a kolont templomdombon átéltem.

De újabb görcs kezdődött: elmúlott a dal, ~ nekem mozdulni nem volt sza
bad. OU feküdtem csendben, meztelenül, kiszolgáltatottan és elkábulva a kemény
asztallapon. De ez akkor volt ... Most már itthon vagyok, igaz még ágyban. de
talán túl a veszélyen, bajon. Holnap, Anna. mégiscsak itthon ünnepeljük meg
születésed napját.

De el ne felejts reggel szólni!

Mányról, 1979. V. 7.

MAJOR-ZALA LAJOS VERSEI

SZál"8ZÓn, Rónay nélkül

Gyurka

nem mertem Szársz6n
házatokhoz közeledni

mint annyiszor boldoaan
annyi szófűtötte nyáron

ablakodban ne,jed arca:
auertek épp emlegettünk

nincs már ki mondja:
késtél előbb vártunk

de hát »éare itt »aau
te büdös aara/Jonciás .

s oly jó volt hoay vagyunk
a .anuiu" íze különösen

látod már csak Lennék.
a "vaa1/"-ban te és Attila

köriillenaő árnya
kérdőjelek nuuuinua
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Ars poetica IV.
Fiam
kérded: arsz J)Oétikám

a divat az izmus
oly mulandó mint az ember

mégis Q1:ládból ami megmarad
nem a költő

az ember

Ars poetica V.
Szeretni
akkor is ha gyűlölni kell

gyűlölni

ha a szeretet veszélyben

megbocsátani
ember az embernek

de soha kézfogással
nem hitelesíteni embertelenséget

kínra
kínzással dehoaui« te l'eIni

de nem felejteni

hinni
de nem larurucs igékben·

uniformisban
kitépni monoton szívedet

melea-iiiktetön
unott arcokba váani kérdőjelnek

ember oaau
ne félj!
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Ars poetica VI.
Bölcsőben meacsúszott szakadékba zuhant szavaink
cafatokban jelentésük lenyúzott bőre szemfedőnek

szakadék

fölÖtte lengő félelem eleven húsunkra. Reménynek
szavakkal feltöltődő Lét szavakkal ürülő Lét

szakadék

eleven fájd~lmunlcon az Or bőre beborító barátként
seb a sebre embertelenségre elhaló szívünk lüktetése

ritmus

szakadékat átívelő költészet hídja a halál felé
nem kudarc se nem győzelem - életből: meaérkezés


