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Christian Morgenstern

BITÓDALOK
Részletek

A halászhal és a vízár

A víz csobog, a víz esik,
a világ vízbe öltözik.
Falu merül,
bagoly repül,
gyermek tölgyágra költözik.

A gyermek lábát víz fedi,
s kiált: „A ví! A ví! A ví!”
Halászhal bôg,
és mondja: „Sôt,
egész világunk ellepi!”

A víz rohan locsog-csobogva
a világ aláasztalodna.
Gyermek és bagly
– ó jajj! ó jajj! –
halászhalszájban foszladoz ma.

A teknönôs

Ezer év rohant, való,
s vénülök, napra nap fogy;
gót király, Theobald-apó
engem tartályban tart fogly’.

Azóta jártam sokfelé,
bár nem törôdöm evvel;
mutogatott fillérekért
heilbronni üzletember.

Halál! Múlás! A képetek
nekem nem ismerôs:
vagyok a tek – vagyok a tek –
vagyok a tek – nö – nôs.



Sirálydal

Sirály – olyanok, mintha mind
Emma nevét viselnék.
Bóbitájuk fehéren ing,
söréttel lôve gyengék.

Nem öltem még sirályt soha,
jobbnak látom, ha élnek –
rozskenyeret viszek oda
s vörös mazsolapépet.

Ember, amúgy sem éred el
a sirály repülését.
Ha Emma vagy, e név emel,
s így nyerhetsz lelki békét.

Györe Gabriella fordításai

Fekete Ádám

FANYAR NAPPALOK 
A TOKHALTAPÉTÁS SZOBÁBAN

ôsidôk óta már nem az
vagyok aki tegnap
ezér sem tom eldönteni
marézi vagy tejhab

sajnálom de mégsem én szar
tam az endor-bolygót
azér sem tom eldönteni
savanyú vagy kompót

*
azt nézd 
hogy jön a monsignor a motoros kapáján
világító pöröllyel üldözi
a paradicsommadarakat
világító pöröllyel 
a hülyéje 
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ott meg a jégné 
kék mankójával üti-veri 
az öregek otthona mögötti 
siratófalat 

a monsignor a pöröllyel
a jégné meg a mankóval
mileszitt 
gyerekek
mileszitt
vagy csók lesz
vagy csak a szokásos reggeli
kombat

*

találtam a pad alatt egy péket
de a másik pad alatt meg négyet
két pad alatt öt pék
kiváltságos környék

Lôcsei Péter

JÉKELY LEVELEI ELÉ

„Én mindent tudjak a világról – rólam ne tudjon senki semmit!” – írta Jékely Zoltán Domokos 
Mátyásnak. Az efféle szándékok általában beteljesületlen vágyak maradnak. A szerzôk 
többsége verseiben, novelláiban, drámáiban akaratlanul is sok mindent elárul önma-
gáról. A filológusok az alkotások elôzményeinek feltárása során és a nemzedéki kap-
csolatok vizsgálata közben rendre feldolgozzák, kiadják az érintettek naplóit, leveleit. 
Ezek olykor sokáig váratnak magukra, de bízzunk abban, hogy az utókor elvégzi azt, 
amit csak ô végezhet el.

A Jékelyrôl szóló tanulmányok alig emlékeztek meg a költô elsô feleségérôl. Nemigen 
került szóba rövid ideig tartó házasságuk és késôbbi bensôséges barátságuk. Mindez 
magánügy, mondhatnánk, de megállapításunk aránytévesztô lenne. Nemcsak életraj-
zához, lírájához, alkotói módszeréhez, hanem a hatvanas-hetvenes évek magyarországi 
viszonyaihoz is adalékul szolgálnak azok a levelek, amelyeket Takács Éva (Pasteiner 
Éva; 1915–2006) bocsátott rendelkezésemre. A dokumentumok azt is tanúsítják, hogy 
a kiadatlan kéziratok között, továbbá a folyóiratokban és az alkalmi kiadványokban több 
olyan ismeretlen vagy elfeledett versváltozat lappanghat, amely méltó az érdeklôdôk 
figyelmére. 

A doktorátust szerzô Jékely Zoltán 1935-tôl volt az Országos Széchényi Könyvtár fi-
zetés nélküli gyakornoka, 1938-tól könyvtárosa. Huszonöt évesen vette feleségül a Rozs-
nyó ról származó Pasteiner Évát, aki elôbb az Egyetemi Könyvtárban, késôbb az OSZK-ban 


