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bizonyára zavarba ejtően szerény, amolyan mindennapok szür
ke eminenciása, aki csak a munkának él, vagyis magyar hittel 
és aggodalmasan, de hangyaszorgalommal finoman formált 
feljelentéseket remekel /a kis élvhajhász/, unatkozó hivatalno
kok örömére, tisztelve a hagyományt, névtelenül 

TUDTÁK-E 

eleinte gyanakvón és kíváncsian figyeltünk rájuk azon a való
színűtlennek tűnő délutánon, amint gyakran egymás szavába 
vágva beszéltek, mint hurcolták el /még a nemzeti mozgalmak 
hőskorában legendássá lett hegyvidéki erődbe/ a vérbe fojtott 
felkelés vezetőit, legalábbis azokat, akiket nem sikerült szitává 
lőni, ahogy a szárazföldi csapatok és a haditengerészet jó né
hány /a napokkal későbbi híradások minősítése szerint/ a lá
zadókkal cinkos tisztjének testét, s ha így van, újra fölteszik az 
ismert lemezt, kíváncsiskodó újságíró hal meg autóbalesetben, 
és akik csak mások vérével képesek beírni nevüket népük tör
ténelmébe, most szégyenletes módon sütögetik a saját pecse
nyéjüket, igen, ilyen irodalmiasan fogalmazott egyikük, bizto
san néptanító, ahogy lenni szokott, de máig is tisztázatlan, tud
ták-e igazán vagy csak sejtették valahogyan, mi történt, izga
tottságuk ugyan meggyőzőnek tűnt, bizalmatlanság nélkül kí
náltuk hát őket maradék cigarettánkból, s gondoltuk, régeb
ben talán szívesebben meséltek volna inkább emlékezetes, 
magunk közt szólva pikáns kis nőügyeikről, mikor a macit még 
gondolkodás nélkül hajtották a málnásba, csakúgy, mint mi 

TALÁN CSAK SEJTEM 

évekké sokasodtak, de pontosabb így, ha nemesültek az ál
matlan órák, az igazságot kereső, nyugtalan tépelődésekkel 
teli, látomásos órák, úgyhogy megjárhattam az összes /mások 
által létezőnek tartott/ utat s a feltételezések szerintieket, a tö
rékeny test változatos kínjainak szakadékait, s a lélek titokzato
san veszélyes ösvényeit, s bár /kis túlzással vagy éppen anél
kül/ minden ismertnek tűnt, legalábbis felháborítóan ismerős
nek, ma sem tudom persze, csak sejtem a dolgok lényegét, 
úgyhogy ne akarjatok kérdezni többé, lázas és lázító, s kétség
beejtően fogyóban az igazán tiszta szó, faggassátok inkább a 
szépség ígéretével vigasztaló végtelenséget 
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