
kítja ki, mely egyéb egyéniségek társaságát keresi. És keresi az övét is: boldogan
elegyedett ebbe a társaságba. Voltak esztendők, amikor a régi bútorokat potom
áron elkótyavetyélték a bizományi áruházak: résen álltak" hetenként ezeket a
boltokat járták, de Klára sohasem vadászott mohón bizonyos darabokra, hanem
megvárta, hogy egyikük-másikuk magához szólítsa, felkínálja magát. Lám, ő sem
keresett, hanem várt!

Sziréna hallatszott, és Ettre láthatatlanul is érzékelte a Dunán egymásra tor
lódó jégtáblák szorongását, de ráadásul még azt is, ahogyan Klára szeme magába
fogadná a szoba pillanatnyi képét, ha történetesen felébredne és ide belépne.
Ám a szoba egyre inkább hűlt, és mintha csak á jó hőmérséklet tartotta volna
eddigtávol, a Víziváros alacsonyabb házainak füstje most alattomosan beszivár
gott. Tűzfalak tetején kémények "füstöltek, a televíziós antennák árnyéka elenyé
szett a szemközti falról, s a vöröstéglas ház legfölső emeletén anylonfüggöny
mögött kialudt a rózsaszin lámpa.

Ettre megremegett, fogai összekoccantak. érezte, hogy hidegrázása kezdődik,

láza lehet máris. Gyorsan lefeküdt,' átforrósodva ébredt kora reggel. Krisztina
kijött a szobájából, piros pongyolaját viselte: apró, fehér pettyekkel. Hívás nél
kül, azonnali felismeréssel lépett apja ágyához, és homlokára tette a kezét.
Krisztina keze anyja gótikus kezét másolta, csak valamivel szélesebben. Mozdu
lata leányi volt. és orvosian szakszerű is, egyszerre önkéntelen'és visszatartott
mozdulat. Ettre akkor még nem tudhatta, hogy amíg él, Krisztina kezének érinté
séből megmarad a homlokán valami.

Tulajdonképp milyen könnyú találkozni veled. megtalálhatlak az utcán, belép
hetsz a tetőm alá. Gyakrabban voltunk együtt. mint gondolnám. és csak utólag
értem most, hogy amikor boldog voltam, te mosolyogtál rám. "Es többször voltam
boldog, mint ahányszor emlékezem. Nem tudom, mikor érintettél meg, de azt
tudom, hogy megérintett voltam. Miért akarják elhitetni velünk. hogy" téged
nehéz elérni? Félelmetesnek mondanak, mert félelmetesek a szenvedéseid. De
hiszen nem csak szenvedésből állsz, hanem örömből is. Miért emelnek annyi fa
lat közéd és közénk, a szolgáid? Azon a júniusi éjszakán, kitisztult égen a hold. s
az egész kert teli az olajfák illatával, ugye, azon az éjszakán is mellettem voltál?
Ugye. ez egészen természetes'?

JÉKELY ZOLTÁN kiadatlan verse

Magányos kapu az erdőn

Aki e korhatag
gerenda-alkotmány alatt
megáll vagy áthalad:
küszöbén tCJI is azt láthatja csak,
ami háta mögött maradt.

Sem lakat ja, sem kilincse,
még egy léce, rácsa sincsen,
nem is kapu, kapuváz csak,
valaminek mégis határt szab.
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így járunk akkor is.fia majd'
lábunk nem éri a talajt, .
vadnyomokon vagy harmatos
hullott levelen nem tapos,
és a lélek, bejutván valahogy
valahova, fáradtan lerogy?
Ha menny: minden a régiben marad 
de ha pokol: ennél is cudarabb?

ZELKZüLTÁN

Szemben a némasággal
Jó volna hazamenni,
eleget ácsorogtam,
csupa lárma a lelkem,
csupa idegen lárma,
már minden ísmerös hang
elmúlik a fülemben.

Mégegyszer megpróbálom.
Bekopogok egy ajtón,
mely villanyfényre nyílik,
zenére, .boldogságra-
de tudom már előre.

hogy idegenek lakják ...

Mondd, mennyi van még hátra?
mért oly hosszú az élet?

.töled kérdem és tőled

és senkisem felelhet,
hisz magamban beszélek,
vagy ami annál rosszabb:
isten a néma társam.

Hát idáig jutottam.
A hátam szélnek vetve
állok a veröíényben,
mintha esőben állnék
szemben az emberarcu
vinnyogó némasággal.
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