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7. ÚT
Amelyben Farkas, Katival a szívében, Károllyal és Judittal indul

A’damba, Jaap miatt, Dzsókért; és nem tudja még: a Szent
Miklós-templom plébánosa, Grácián testvér kedvéért*

„Meseautónkon, színezüst erdõk során, repülünk a szívünk tava-
szán…”

Farkasnak még csak szólnia sem kell, Károly azonnal kikapcsolja a
kocsi rádióját (már nem a Toyota Carina, de azért egy jó közepesnek
számító autó volánjánál ül). Farkas, Katival, az autóbalesetben meghalt
szerelmével a szívében, mereven az utat nézi. Azt tudja, hogy kétszer
nem fog autóban meghalni.

Judit a hátsó ülésen megjátszott érzelmességgel azt énekli fátyolos
hangján:

„Hisz máma nincs dráma, s nem kell a nagyregény…”
Az utóbbit így, egybeírva énekli. Nevetnek, halkan. Judit azért ké-

redzkedett be hozzájuk, mert Dzsók hívja, baj van.
Károly újra bekapcsolja a rádiót. Jacques Brel az, az egyetlen belga,

akirõl a hollandok nem faragtak viccet, azt énekli:
„Dans le port d’Amsterdam / Y a des marins qui mangent / Sur des

nappes trop blanches / De poissons ruisselants / Ils vous montrent des dents /
A croquer la fortune / A décroisser la lune…”

Utána hosszú ideig csönd. Aztán tankolás. Aztán csönd.
Amszterdamban Juditot kiteszik a Rozengrachttól nem olyan mesz-

sze. Õk Jokéhoz mennek bejelentkezni (persze már villamossal). Joke
szintén borús, félti Dzsókot. Kedves, gyermekinek maradt arca elsöté-
tül. Aztán váratlanul azt mondja magyarul:

Én kétéves voltam, mikor idekerültem. De még egy gyereknek is buj-
kálnia kellett a többi gyerek közt, ha zsidó volt. Hát ezért tanul most
én magyarul.

Megpuszilják egymást. Farkas telefonál.
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Király László

AMIKOR TUDOM

amikor összefutunk amikor találkozunk
amikor véletlenül amikor muszáj
s tudva tudjuk csak az isten akarhatja így
és a szem összevillan szûkül befele néz
körülkémlel a szó s feszül
mint a kibiztosított fegyverek
valami húszévelõttire emlékezve
nagy havazásra a félmosolyok mögött
lobogó sörényre sapkarózsára
hóroppantó gumiabroncsokra
amikor költõket gyûjtenek be éppen
kék hajnalokon
és a költészet születésére magára
õshomályban
amikor tudod hogy tudom
és tudjuk hogy tudom hogy tudod
amikor véletlenül
amikor muszáj
mert szórja az isten a véletleneket
micsoda helyzet a rezes napsütésben –
– s már sejtem miféle könyvekben lapozol
milyen fóliánsokat forgatsz
hogy ismered múltam jelenem jövõm
azt hiszed
az almaillatú õszben
szûnhetetlen barátságtalan csengetések közt
míg odakint lassan elfárad a nap
míg mosolyunk lila füst egy zárt szobában
és halló halló halló
ismétli egy baljós ismeretlen

Magyar Napló, 2008/4.

(Király László 1943-ban született Sóváradon. Verset ír, mûfordítás-
sal foglalkozik. József Attila-díjas.)
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* Részlet a szerzõ Amszterdam stb. címû regényébõl.


