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FODOR ANDRÁS

Orfeusz távozása

Láttam a dalnokot imént,

ahogy a Monteverdi.zene szárnyán
magasztosan fOlszállt az égbe.

Legyinthettek-e rá?
A levego

tele van sárkányrepüloitekkel,
de bujdosik a líra
sfogyatkozik a lelkes

lény, aki mégfOlsajdul érte.

!öhet.e más jövendó,
mint ez a köznapi poko~

hol egymástfélemlítik, irtják
tovább-tovább,

hatalmak, hitek, elvek;
utódaink netán

úgy élik meg halálig
elrendelt sorsukat,

hogy meg sem ismerték
a HtÍdesz kapuján

átemeló,

a megváltó szerelmet?

Két új sághír
1944nyarán

Itt láttam oket, ezen a sarkon,
az akkor már nem muködo

Basch-örökösök parcellázó irodája

mellett, a hírlapárus

friss kínálata élén:

JAJ, ANGLIÁNAK!

merthogy A V 1 rakéták
e/árasztották a La Manche

csatornát.
Zúdulnak Londonra.
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No lám!A csodafegyver...
És a beomlott Atlanti Fal?

A nyomuló invázió?
Hová lett Rommel marsall?

Mikészül
a Kárpátok fllött?

Minderrol kushadó csend.

A másik szalagcím:

MERÉNYLET I-llTLER ELLEN!

Isten <>rzia Führert.

csak évtizedek múltán

tudtuk meg. hogy bunhodtek
az összees/eüvo'7e.hogy állt

nadrágja koreát Jogva
Witzleben tábornok

a vérbíró Fleisner elott,

hogyan akasztották fel
a Gondviselés törvénye szerint

henteskampóra, Isten nevében.

Usztyilug
Meghívt4k Ukrajnába egy
5 ztr av inszki j-konJ eren ciár a.

Akadémia - Konzul,

Kijev és Budapest közt
soká bolyongott a levél.
5 bár benne életemben eloször

Glubokouvazsajemij
zenetudósnak tituláltak.

nem érkezhettem el

a Luga és a Bug

torkolatához Usztyi/ugba.

Jártam viszont,

úgy tetszik, éppen akkor,
&regben, a Felso.Tisza vidékén,
a nevezetes Tivadarban.



24 tiszatáj

Mondják, odavalósi volt a menyecske,
kit Petofi meglátott, amiközben
korsaját a vízbe merítette,

rá nézett át; aztán ment sietve.

Ha nem láthattam is,

azért pár átabota rajzként
megképzodött agyamban

a volhiniai falu,
a zeneszerzo-komponálta ház,
melybo1 a Tl1zijáték, a Csalogány, sa

Tavaszi áldozat kiviharzott.

Vajon aftleségék egykori birtokán túl,
a négyezernyi orthodox lakóból
maradt-e hírmondónak

egyetlenegy leszármazott?

S kitol térdére vont füzetbe,
a bejárati lépcson, Igor úr

népdalt jegyezgetett, vajon
a vak nyenyerés unokája most,

kinek s miféle
muzsikát abajgat?

~~




