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Szabálytalan stáció
Keresztanyám kertjében
már lila foltokban bokrosodott a tavasz,
s ibolya-íze volt esténként a szélnek.

Nagyhét volt. A rétek mélyén
- barkaezüst párák fészekalján 
sárgult a gólyahír, s hajnal felé
jó nyújtózkodással sóhajtozott
az út szélén az árok.

Csodára várt a föld!

S alig tárult szélesre
a nagypénteki bánat, mi már ott ténferegtünk
Húbert Nácival, a szentsír körül, -
nézve Velényi Laciék pápista-büszkeségét,
kik mint árvalányhajjal álcázott
.farkaskoiykők" őrködtek a véres Bárány
halála körül.
Botjuk volt, s nyakukon úgy dudorodott
6nálló világgá a maguk-faragta gubacs,
mint Széki Pista bácsi alhadnagyi-ádámcsutkája
a mindig-fehér nyakszegély felett.

Tavasz volt. Valahol már Róma körül
kujtorogtak aharangok . . .
s az árván maradt torony ablakából
kereplők kongó gólya-dala hullott
a béka-vemhes böjti rét fölé.
Hogy' megcsúfolták szegényt a zsidók!" 

suttogta valaki ájtatosságunk
oszlopai mögött, - mire Náci
(gyengéden sípcsonton rúgva)
sokatmondón a messzeségbe nézett.



Hat óra vagy fél hét lehetett.
Péntek délután. S mig lent, a kertek alján
aranyeső záporában sikoltoztak
a jószagú lányok, még nem gondolta senki,
hogy kilenc óra harmincöt perckor
(a mindenIébenkanál Horváthné szerint),
mikor én már anyai simogatások
s bűnbánó imák űrhajáin lebegtem
nagydunyhájú-egem bolygói körül.
s Náci se nagyon szédeleghetett
a proletár-szabadság földközelben lévő

libalegelőin - valaki majd betöri
Steiner Mártonék ablakát.

Béke volt. Ibolyaízű éj. melyben még
álmodni se mertűk , hogy másnap délután
(alig pár perccel a feltámadás előtt)

a getszemáné-sötét, pétertelen és fületlen világ
kapujában, Velényi Laci (harminc deka
krumplicukorért) elárul bennünket!

Steiner néni sírt. Apánk káromkodott.
S anyánk hiába mondta, hogy egész éjjel
velünk álmodott s ne avatkozzék e két igaz ember
dolgába . . . .azért beleavatkozott!
Kifizette a kárt. Kezet mosott . . . s , A többi
már a te dolgod Marci!" - felkiáltással
átadott bennünket a zsidóknak.

Szombat volt. Hat óra.
Tarcsa felől harangok boldog szavát
sodorta az ibolyaízű szél. -
hirdetve, hogy az ottani időszámítás szerint,
még a betört ablakokat is magáravál!aló Ember
feltámadott.
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