
ÁDÁMNÉ 
Vigyázzon magára Zakariás. Ne hősködjön! Jöjjön lelkész úr maga is. 
(Napernyőjét magasra tartja.) Áldja meg a fegyverekel! (Kitódul Zaka-
riással és a lelkésszel.) 

SÁNDOR 
(Szótlanul, dühöngő arccal utánuk megy.) 

BORON 
(Utánuk kiált.) Siessetek! Mert a majmok még megelőznek és hamarabb 
ú j világot alapítanak, mint mi. 

GYÁRFÁS MIKLÓS 

Ú T R A V A L Ó 

Ernyedt kezed elejti 
az évet és napot. 
Fordítsd a mélynek arcod, 
mint hallgatag vakok, 
málló ruhád fürösszed, 
lazult húsod eresszed, 
hullám sikamló hátán 
utazz, makacs halott. 

Rengette ifjú képed, 
mohón felitta hab. 
Kutasd fel a fövenyben 
szép pillantásodat. 
Barátkozz bölcs habokkal, 
hínárral és halakkal, 
merülj le s merd kimerni 
a régi arcodat. 

.4 véges végtelen lett, 
a végtelen maradt 
végesnek és szelídnek, 
s ha visz az áradat, 
vakultan esti naptól, 
ne ír tózz meg magadtól, 
haladj, halott, a vízen, 
békülten és magad. 
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LEHULLSZ. MINT SEBRŐL. 

Lehullsz, mint sebről hull a heg, 
lehullsz, akárhogy tartalak. 
Ha szétporladt a koponyád, 
nem ér hozzám a gondolat. 
Már moccanok, mint nagybeteg, 
engedni kezd a bénulás, 
oldja torkom keserű görcsét 
az irgalmatlan gyógyulás. 

Ki elvitted a juharok 
zöld illatát s billent nyakú 
gyertyák fényét a kép elöl, 
hol szent előtt sárkány lapul, 
— most a sötétben új gyűrűt 
vet farka, körme földbe ás, — 
vedd vissza tőlem magadat, 
hagyj el, szigorú Látomás. 

Szállj mélyre, mit elrejt — puha 
húsát a kagyló — homlokom, 
a csillámos felszín alá 
süllyedj, ott lesz az otthonod. 
Merülj szemembe, mely nyitott 
pupillával is csukva van, 
Özön, térj partjaid közé, 
pihenj meg bennem, Nyugtalan. 

Ott: hull az eső. Csepegő 
csatorna alján csengenek 
a sűrű buborék alatt 
ibolyaszín, lapos kövek. 
Kémény alatt, — fekete kandúr, — 
talpát nyalja az éjtszaka, 
mosdatja ernyős homlokát 
a nyújtózkodó bodzafa. 

Két könnyű szandál imbolyog, 
ifjú gally rengeti a málnát. 
Szelíd, kíváncsi pingvinek 
őrzik, vászonnyakú apácák. 
A kút fedobja gyűrűmet, 
mely belehullott valaha, 
pára kúszik végig a káván, 
óriás, meztelen csiga. 



János is itt van, a cseléd, 
akinek galamb űlt a vállán, 
és birsalmát osztogatott 
pirulva, mint egy fiatal láng. 
Ki eltűnt, téli délután, 
és meghalt egy kórházi ágynak 
tüzes, szúró párnái közt. 
Most hernyózza az almafákat. 

És rengenek nagy tengerek, 
napfény csorog Hispániára, 
viszi palástos ősapám 
sovány testét a lassú gálya. 
A zsoltár hangja lezuhan, 
magasra csapja a vizet; — 
a kormánynál Baál papjai, 
lenn: hallgatózó delfinek. 

* * * 

Lehullsz, mint sebről hull a heg, 
lehullsz, akárhogy tartalak. 
Kék hal, ki átnyilalsz az éter 
zengő vizén, hogy megmaradj, 
merülj alá, s a mélybe várd, 
míg én is hallá változom, 
lendíti fénylő testemet 
szivárványos, kettős uszony, 

és meredt szemmel, mely csukott 
pupillával is egyre tárva, 
nézem, ibolyaszín kövek 
s bodzák között hogy reng a málna, 
hullám csiszolja oldalam, 
napfény csorog Hispániára, 

a kút vizébe hattyú néz: 
mélybe gördült a koronája. 

SZABÓ MAGDA 


