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M é h e s  k á r o l y

király utca, kora este 
Mindig is szerettem írni a múltról.

de nem így, hogy Bertók lászlóról kell, mert ő nincs már.
vagy a csuda tudja. persze, ott voltam a temetésén. láttam egy koporsót, 

amin az ő neve szerepelt, és földi éveinek száma. aztán ezt a fadobozt leeresztet-
ték a frissen ásott gödörbe.

Most hát írnom kell, mert a nevével ellátott fadoboz eltűnt a földben.
szinte minden nap elhaladok a király utcában a házuk előtt, ahol oly sokszor 

vendégeskedtem, beszélgettünk.
az utóbbi időben, restellve vallom be, csak akkor találkoztunk, ha laci épp 

jött vagy ment, napi kis sétáját téve. örültünk egymásnak, és persze elszomorí-
tott, hogy voltaképp évek óta csak testi nyavalyáiról esett szó.

versek?
Megkérdeztük egymástól, írunk-e még.
versek…? csak legyintett.
ahogy az idő egyre inkább redukálta őt, úgy minimalizálta laci a verseit.
soronként fogytak el. három, kettő, egy.
lehet, hogy ezek a legyintések, keserű-tétova félmosolyok voltak a legutolsó 

versei, immár a semmi-versek. amik ott, a király utcai kora estében megszületé-
sük pillanatában rögtön elszálltak a kandeláberek, a lyceum templom tornyai 
között az égbe.

verset írtam halálhíre vételének másnapján:

Öt vörös hajú embert láttam ma
a hajuk színe egyre lángolóbb volt
nem sokkal alkonyat előtt egy kislány
rohant felém a feje szinte beleolvadt
a rohamosan hanyatló napba

Anyám panaszait hallgattam végig
ami bevásárlólistába torkollott
félbarna kenyér répa zeller hagyma
sárga és a piros krumpli mert bár
elmúlni készül enni kell

Már kifelé toltam a megrakott kocsit
amikor eszembe jutott Bertók Laci
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vajon milyen verset írna mindebből
sokkal jobbat mert az biztos nem lenne
benne hogy Bertók Laci meghalt

Még kellene valami a végére. de hát minek is van vége?
jöhetne egy idézet.
nekem kedves verssoraiból néhány.
valahogy nem megy.
inkább én megyek. a felsőmalom utcából néhány lépés a király utca. Még 

szép az idő. vagy az idő mindig szép, amíg van, csak ritkán tűnik fel? 
Megyek. hátha. ahogy ilyenkor szinte minden alkalommal megfordult a fe-

jemben, na, vajon ma találkozunk-e Bertók lacival? ha nem jött szembe, leg-
alább felnéztem az ablakaira.

Ma épp megint nem jön. hát felnézek az ablakaira.
fel, a gyorsan tintakékre váltó égre.


