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1. Friedrich von Matthisson: MOND SCHEIN GE-
MÄHLDE, 1–3. versszak. (A jegyzetek a fordítótól 
valók.)
2. Matthisson: ERINNERUNG AM GENFERSEE (EM-
LÉKEZÉS A GENFI-TÓNÁL), 1–3. versszak.
3. Matthisson: ABENDLANDSCHAFT (ESTI TÁJ). Schil-
ler a teljes verset idézi.
4. Az itt kezdôdô és a következô utáni idézet 
végéig tartó szövegrészt Schiller kihagyta a re-
cenziónak a KLEINERE PROSAISCHE SCHRIFTEN (KI-
SEBB PRÓZAI ÍRÁSOK) 1802-es 4. kötetében megje-
lent változatából.

5. Matthisson: DER ALPENWANDERER (AZ ALPESI 
VÁNDOR), 7. versszak.
6. Matthisson: ALPENREISE (ALPESI UTAZÁS), 6., 8., 
15. és 16. versszak.
7. Matthisson: DER GENFERSEE (A GENFI-TÓ), 5., 
6., 10., 14. és 16. versszak. Clarens, Meillerie: 
Jean-Jacques Rousseau JÚLIA, AVAGY AZ ÚJ HÉLOÏSE 
címû mûvébôl ismert falvak a Genfi-tó svájci, 
illetve franciaországi partján.
8. Matthisson: DIE GNOMEN, 1. versszak. Az elôzô 
három vers: DAS FEENLAND, DIE ELFENKÖNIGIN és 
FAUNENLIED.

Jegyzetek

Kurdi Imre

BALATONI KÉPESLAP, 2014

Megnyugtató már ez is, leülni
az alacsony betonszegélyre, szétvetett
lábbal, csaknem guggolva, cigarettára
gyújtani, hallgatni a vizet, nem jobb
híján, hanem végre, a strandolók hazamentek
rég, a szúnyogok pedig meg a szerelmesek csak
késôbb rajzanak ki a sötétbe. Jó egy ekkora
víz közelében, figyelni a lélegzetét, megnyugtató
már az is, hogy tudod, befogadna
feltétel nélkül, bármikor, beúsz-
hatnál akár most a hínár közé, és csuklódra,
bokádra tekeredve megmutatná a lenti
világot, szétnézhetnél egy kicsit a halak,
a kagylók között, és marad-
hatnál is, ha tetszene. A szandálodon,
cigarettádon reggelre megosz-
toznának a szerelmesek.
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Vörös István

A KIPUSZTULÁS 
HÉT STRÓFÁJA

Zölden tévelyeg az ôsz ellustuló fák között.
Fényfolt cikáz a délelôtti éledésben,
a kerítésen a feketerigó szava csalta át.
Ez a dél kiveszô állatfaj utolsó egyede,
folyami delfin, akit már
megszigonyoztak.

Lehajló almaág inog,
gyümölcsei éretlenül a fûbe potyognak.
Bomlásuk elkezdôdik. Odalép 
hozzád az öregkor, és rosszízû csókot ad.

Egy sétáló felidézi álmát,
a vízparton a szalagkorlátra
könyököl, látja a könyveket eltûnni 
a világból. A patak nagy
faágat sodor magával.

A délutánt megsápasztja a nappali
hold, a pékségben az eladólány
szinte horkolva felsóhajt.

Egy halott lép be a kivilágított
helyiségbe, perecet kér, kifizeti, 
de aztán ott felejti a pulton.

Ó, az ember örökléttôl elrabolt lelke,
halandóktól kölcsönzött teste, a bútorok 
növényektôl lopott fája! A város tele 
állatokkal. Egy fa odvában 
csecsemô alszik.

Fekete csónak siklik alá
a csillagok felôl hömpölygô folyón,
a csónakban eladni szánt áru,
fonott kosár, mázas cserépedény.
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SZÉLFÚTTA AKARAT

Ismeritek a furcsa érzést,
akarni, s mégse tenni meg?
Ismeritek a nagy kisértést?
A pillanat majd megremeg.

Tudjátok a bizonytalanság
kis színeváltozásait?
Mikor nincs mélység és magasság, 
mi ittlétedtôl elszakít?

Vettetek észre észrevétlent?
Megfogtatok nem foghatót?
Az emelkedettség egészen
megégetett, közelbe volt?

Ismeritek a ritka érzést,
akarni, s mégse tenni meg?
Valami vékony kis megértés
fölröppen és el is lebeg.

Ismeritek a furcsa kételyt?
Minden belôle származik.
A végtelenség közelében
egy új határt még átszakít.

Ismeritek a meg se tettet,
mit akarni se mertetek?
Közelebb jön, a keze reszket,
bizonytalan már és öreg.

Tudjátok a magabiztosság
nagy színeváltozásait?
Kitárul egy titokzatos táj,
és egy döntést kikényszerít.


