
fordított latinról magyarra. Éva megmámorosodva olvasta a kora-
beli, magánhangzókban és kettőshangzókban tobzódó nyelvet, a 
maitól egészen különböző írásjeleket, szóhatárokat, külön- és egy-
beírásokat. Örömmel tapasztalta, hogy nincsenek értési nehézsé-
gei, úgy érezte, azért, mert a mondatszerkesztés, a nyelv armatúrája 
ötszáz év óta semmit sem változott. Az étteremben hallottak kap-
csán jutott eszébe a kódexíró látomásos leírása. A költői kép egy ha-
lászatot tár az olvasó elé, és amikor a szolgálója képében rejtőző 
ördög a vízbe akarja vetni urát, megnyílik az ég, és egy aranyból 
szőtt kötél ereszkedik le odafentről, amely megtartja a hajót és meg-
óvja a halász életét. 

„…az ördök akaria uala ötet el meritenie: es az uizbe ölnie: de nem te-
hete: Mert az ekből egh aranbol zöt köttel bocattatek ala: mel az haiot ol 
igen meghköte: hogh cak meghfem indithata es halat eleget foguani...” 
Védtelenek vagyunk, ennyire kiszolgáltatottak? …nem is hitte el 
soha, hogy az embert el lehet pusztítani, de legyőzni nem lehet soha. 

Visszagyalogoltak a félszigethez, Eric festeni ment, Éva a szom-
széd faluba tartott, hogy megnézze a víz tematikájú festménykiál-
lítást. Az egyik képen három halászlányt látott. Mezítláb jönnek a 
cancale-i parton, egyikük keze egy hal állkapcsába mélyed, és 
húzza maga után a fövenyen a hosszú sziréntetemet. 

Mielőtt visszatért volna a dombtetőre, Éva sokáig állt a kikötő-
ben… nézte a vitorlások, jachtok szártalan keresztjeit, és a távolban, 
a hévforrások tetején lebegő monostort. 

 
 
 

Felnőttvers 
Ha nem kellene felébredni, könnyen 
aludnék el már kora este is. 
Hallgattok álmaimban egyre többen, 
és hallgatok már én is és te is. 
Még akkor is rend van, ha máshogy érzed. 
De bocsánatra vár az öntudat: 
épp nem tudom, hogy mi miatt, de kérlek, 
bocsásd meg nekem önző sorsodat. 
Talán nem is szerettelek, vagy éppen 
csak téged szerettelek egyedül. 
Akármelyik: nem lehet bűn, sem érdem. 
Mint azok, kiknek minden sikerül, 
mi úgy villanunk el a tócsafényben. 
Ezüstgyíkok meleg kövek közül. 
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Lakatlan és 
lakattalan 
Most, hogy már tudnék bölcsen, mosolyogva, 
most, hogy már tudnék jól szeretni, nincs 
vágyam, és nincsen könnyeimnek sodra, 
bár tarkómon még dús, de ősz a tincs. 
Kívül már nem változhat semmi, évszak 
már nem beszél, már nem sikkant a szél. 
Belül forrong csak vulkánom, hogy mért vagy, 
egyetlenem, a sok között facér. 
Miért vagy újra egy, és mért van együtt 
minden szerelmem benned, álmodom? 
Miért szeretném újra azt az esküt, 
mit megszegek? Kezem a válladon, 
mint megtört katonán a sok-sok jelvény. 
Büszkének kéne lenni mindenért. 
Nyertes, de elvesztett, szélfútta szelvény 
utánad táncolok, de fáj a fény. 
 
 
 

Hullócsillag 
Viselkedj úgy, mintha mindig lopnál, 
és engednék, mert látszik, hogy szegény vagy, 
ki maradandóbb vagy a csillagoknál. 
Feltűnő vagy, eltűnő vagy — elég nagy. 
Kényelmes út: nem ülsz, állsz az időben. 
Nem is kapaszkodsz, nem lehet karambol. 
Súlyod veszett, a langyos levegővel 
elszállsz, mióta kicsusszant karodból 
az egyetlen, bár nem tudtad, hogy egy, mert 
úgy tudtad, hogy minden egy, de most már 
hiányát őrzöd, csőre töltött fegyvert. 
El nem sütöd, míg hulló csillagod vár.
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