ENN VETEMAA*

ZENESZERZŐ
Johann Sebastian Bach,
húsz kiskorú gyermek atyja,
ezt a hajnalt is ébren jogadja.
Johann Sebastian Bach, az otthonülő,
Ma éjszaka nyilván a költségvetésen
a háztartás gondjain töpreng.
S míg alszanak gyermekei a négy kicsi kvintett
míg hajnal se rezdül és szundít a környék.
ű is pihenne, de nem lehet, tűnnek a percek.
Holnapra kell a fúga,
hogy meghallgassa az udvar,
Mert így kívánja a herceg.
Bach szomjas. Inni a kúthoz siet.
Visszajön. Asztalhoz ül.
Ásít, arcáról letörli az álmot.
Gépies mozdulatokkal hívja a hangjegyeket.
(Vége-nincs soraik mind csak szavaira várnak.)
Megáíl a zümmögő zaj közepén,
vezényszavakat morog ajka:
Ré — első oktáv, fel a fuvolához!'
kússz fel a legmagasabbra! Rajta!
(Hű de jó! — sikongat a Ré és rohan,
arcán boldog grimasszal.)
Te meg fiam izgága Lá, nosza fogd meg az altot
s csiklandd a szívét csupa kéjjel.
Aztán tégy vele úgy, amint jónak tartod.
Téged lusta Fá, bízzunk a fagottra ma.
Nna!
Mindenki örül. A maestro parancsokat ad.
Mennek a dolgok. A fúga már alakul,
Szállnak á hangjegyek. Egyik előrefut, másik
hátramarad.
Hol egybeforr a dallam, hol meg százfele hull.
Verítékben fürdik a hangjegyek arca.
Hangok generálisa, Johann Sebastian Bach,
lám, belefáradt.
»
Átfutja a zizzenő kottalapot
s jóéjt morog magának.
Johann Sebastian Bach
másnap estére kész volt a fuga re minorral.
Feleségemmel tegnap hallgattuk
ketten.
Jankel és Marie-Anne is ott volt
a zsúfolt
hangversenyteremben.
Égy testes hölgy a huszadik sorban könnyet ejt.
Istenben boldogult Valdemár, érdemes tűzoltó,
céhednek dísze, hü hitvesed nem felejt.
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„Nahát, ez a Bach ... ez a Bach ..."
mormolja magában.
Arrébb egy leányzó a fiúra gondol s a holdra...
Mily hosszan ültek a parkban a padon.
„Nahát, ez a Bach... ez a Bach..."
susogja magában.
Egy férfi — szájában protézis —
eszébe villan az ezred.
1918
hogy hulltak a géppuska tüzétől halomra
a rabló fehérek ...
„Nahát, ez a Bach ... ez a Bach ..."
morogja magában.
S a hangjegyek némán, egyenes sorokban néztek
oda, hol ő állt, teremtő atyjuk,
hangok generálisa,
magányos maszek volt mindössze,
akárhogy forgatjuk kérem.
Hullámzott, zúgott a taps,
susogva nevettek a kottalapok.
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