
gőrohamait. A sárgarigó pedig repdesett, csapkodott csontos kis szárnyaival, emel
gette, forgatta vékony lábacskáít, akárcsak a nagyok. Aztán a majomember fej
jel lefelé, két hosszú szőrös karja lelóg, nagy tenyerében vergődik amadárcsontú
1est; a zene elmondja, eljajorigja minden keserűségüket. kiszolgáltatottságukat, ott
vergődik velük együtt a füstben, a bordó falak között.

Aztán puff, lehullik egy test, huss, elröppen egy madár, a mennyezetről le
csüngő fényes trapéz ide-oda leng üresen; szenzációra éhes, kíváncsiskodó em
berek ugrálnak fel az asztaloktól és az artista felé tolulnak, aki lassan feltápász
kodik, kicsit még áll ott tétován és értetlenül, aztán eltűnik a sötét függönyök
között.

A konferanszié idegesen integet Bartkauznak, jelezve, hegy játsszon. De ő

nem erre a jelre várt; ő már előbb megkapta a felszólítást, érett benne a pilla
n~t. Es most egyszerre tíz ujja csap le a billentyűkre, de nem vaktában, pon
tosari tudja, érzi az a tíz ujj, hogy melyik tíz bíllentyűrs kell lecsapnia és onnan
hogyan tovább a fájdalmak, megaláztatások poklanak legmélyére, a félszeg re
mény kaptatóira, a semmi kopár Icnnsíkjaí ra, aztán ismét, ujra és újra feltámadó,
kétségbeesett reményfutamok ...

Minden sejtje izzott, 'Jjjai virtuóz táncot jártak a billentyűkön, szakállas ba
goly arca verejtékben úszott, szernét hol lehunyta, hol nagyra nyitotta, de pilla
natonként változó arcvonásaiban ott bujkált az öröm jele, a játék megszabadító
örőrnéé, a betegségen, öregségen és halálon is úrrá levő, azon túllépő öröm jele ...

KOVÁCS GÁBOR VERSEI

Sánlson

a csillagokba írva
egy perc van hátra még
vázold fel a papírra
bukásod képiet ét

mert kialszik a lámpa
a homok lepereg
betódulnak szobánkba
a jajgató szelek

halott harkály kopogtat
az ablakunk előtt

és összekavarodnak
a mágneses mezők

virágainkra téli
fagy csap le hó lep el
csak a bolond reméli
hogy irgalomra lel

A hálátlan

Vak voltam és most látok:
ó mennyi szakadék!
O jószemű barátok,
megóv-e még az ég?

Jöttem semmit se látva
ezer halálon át,
s most a mélység kitárta
a látónak magát:

mint akit leszögeztek,
mozdulni sem merek,
gyomrom és lábam reszket
látok! vezessetek!
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