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ITT ÁLLOK

Hogy mit tehetnék én az ő helyében, 
s hogy döntene az én helyemben 6 -  
keveijek kártyát? Elképzelhető 
lehet sorsot, körülményt fölcserélnem?
Talán. De amit így hívok elő 
a sötétkamra vegyszeres vizében, 
kettős torzkép lesz -  s egy se. Bárhogy nézem: 
az már nem én vagyok, ez már nem ő. 
Időm-terem négyzethálója fog, 
lassan már a háló is én vagyok, 
s hogy én -  vagyok: csak itt és így lehet.
Ami rám vár (ez nem sors-szeretet, 
csak a súlyom): én szenvedhessem el.
Más élet? Nem cserélnék senkivel.

Hárs Ernő

SZEPTEMBER TENYERÉN

Könnyelmű delek után lőporfüstben bukik le a nap 
mint egy múlt századi pisztolylövéstől 
Minden bizonytalan se nappal sincs se éjjel 
s mindegy hogy melyik nemtudás felé 
törünk csapást a gomolygó homályban

Szeptember tenyerén táncolnak az égitestek 
s az erdőkben riadtan támolyogva 
vesznek bele az ősz máglyatüzébe a fák 
míg időnként egy-egy ragadozó madár 
tollfreccsentő aknája hull közéjük

Az utak kiszáradt sárgult csontkarokkal 
ölelik meg búcsúzóul a tájat 
ahogy az anyák küldik katonafiukat 
a soha meg nem térés ködháborúiba 
foszlékony párakendőt lobogtatva utánuk
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Csikorgó kavicságy a tékozló folyóké 
s a hajóvontatók izzadt káromkodása 
borostás hordalékként üt ki a kanyarokban 
De sodor ellen is halad a rakomány 
s minden halottal könnyebb lesz a teher

Kísértetházra hull az emlék holdvilága 
rossz arcú gondolatok verik benne a kártyát 
s jaj annak aki betéved közéjük 
nem hagyja aludni többé utolsó garasig 
kifosztott életének lidérces vacogása

Eörsi István

IDŐM GOMBROWICZCSAL (IV)

Részlet

1991. MÁJUS 
Első bejegyzés

Ma bevittem a Népszabadság szerkesztőségébe egy tegnap írott versemet vagy -  hogy 
címéből idézzek -  „hevenyészett jelentésemet” a világ állapotáról, ahogy ez az esti tévéné
zések és sonkáskenyér-majszolások közben megfogalmazódott bennem. A szerkesztő 
melegen gratulált, művemet publicisztikai remeklésnek minősítette, a legszívesebben 
nem az irodalmi mellékletben, hanem a harmadik oldalon hozná, de fafqű kollégái 
sohasem járulnának hozzá ehhez a versforma miatt. Őszinte elismerését kellő fanyar
sággal fogadtam. Eszembe ötlött, hogy huszonöt évvel ezelőtt lefordítottam Brecht 
zseniális epigrammáját, a MEGOLDÁS-t: a szerző a június 17-i felkelés után azt ajánlja 
a keletnémet lakossággal elégedetlen kormánynak, hogy oszlassa fel a népet, és vá
lasszon újat helyette. Akkori barátom, kollégám, Csoóri Sándor jó t mulatott a magyar 
változaton, majd megjegyezte: „Nagyon jó  szöveg, de persze nem vers.” -  „Miattam 
nevezheted uborkasalátának is” -  válaszoltam neki.

Akkor már régen sejtettem, hogy mirtusz és babér helyett a legjobb esetben is csak 
uborkasalátával ékesíthetem fejem. A magyar költészet hagyományosan szép, az indu
lati-emocionális elem burkában esztétikai szempontból könnyen emészthetőkké vál
nak a legkegyetlenebb igazságok is. Az észnek -  mely közfelfogás szerint művé
szetellenes princípium -  rejtőzködnie kell. Mindig bámultam, hogy a legnagyobb ma
gyar költők, akik egyben koruk legmélyebben látó, legokosabb emberei közé tartoztak, 
bravúros bűvésztrükkök segítségével hogyan tüntették el csillagokkal ékes palástjuk 
alatt átütő szellemi erejüket, olyannyira, hogy a műélvező tudomásul se vegye, ha ép
pen nem akaija. Az ellenpélda Karinthy Frigyes, akinél a gondolkodás nyíltan, a szép


