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Takács Zsuzsa

EGY KALAP

Milyen tökéletes ez a kalap, 
a rézkampóra elém akasztották.
Zöld, bár tompítottan az, 
szalagja arannyal átszőtt fekete.
Mennyi elszánás forrhatott alatta, 
a gondolat benne halálra zúzta magát.
Biztosan apáról fiúra szállt.
Gyötör, mint valami ereklye.
Szűk, de fényesre kefélték.
Ha ránézek, arcomból kifut a vér.
Tulajdonosa, egy dagadt, tésztafejű 
ember, majd megjelenik érte, 
és akkor a szememet lesütöm, ne lásson. 
Szeretném, ha menet közben tenné a fejére.
De biztosan áll majd és körbenéz,
és nem lesz senki, aki tiszteletére föl ne állna.
Ne kelljen ráismernem, hogy láttam már valahol, 
vagy ne kelljen megismerkednem vele.
Ha lehet, ne legyen családja.
Kutyája, melyet zsákba húz és megver.
Ha bíró, ne kerüljek elé.
Ha verőember, az első ütése már legyen halálos.

EGY MAJDANI ÚJSÁGHÍRRE

„Magyarország helyét sóval hintették be. ” 
(Time, 2000. január 1.)

Hogy őrültek között élek, nyilvánvaló, 
s hogy tévedésből kerültem ide, 
hiszen altatódalt dúdolva 
mellemhez nem szorítottam egyetlen 
zokogó díványpárnát sem, és nem 
szabdaltam föl a lepedőt, hogy menyasszonyi 
ruhát varrják magamnak egy szeles éjszakán. 
Nem pisszegek ki az ablakom előtt



1792 • Szamuely László: Összeomlás után: mi lesz a szovjet utódállamokkal?

elhaladóknak, hogy ápolóim éberségét 
kijátszva málnafagylaltot követeljek tőlük.
Nem hiszem, hogy árnyékom megbízásból követ. 
Nem követek senkit. Nem húzok 
homlokomba micisapkát, és nem ragasztok 
bajuszt, hogy meglessem imádottamat, 
amint más karján fölszáll 
a krakkói nemzetközi expresszvonatra.
És könnyeimet nyelve aztán
nem zakatolok versenyt a mozdonnyal.
Nem mormolok varázsigét az uszoda 
zuhanyozójában külön a szappannak 
és külön a rózsaszínű körömkefének.
Nem hiszem paplanomra, hogy 
idegen férfi kihűlő teteme.
Nem török kifelé a befelé nyíló ajtón.
Nem válók nyugtalanná,
ha a házszámom és éveim számának
összege nem osztható hárommal.
Nem menekülök a szekrénybe 
a tévébemondó átható tekintete elől.
De hogy őrültek között élek, az nyilvánvaló.
Bár nem emlékszem, hogy mikor szállítottak be.

Szamuely László

ÖSSZEOMLÁS UTÁN:
MI LESZ A SZOVJET UTÓDÁLLAMOKKAL?

A háborúvesztés
A feloszlott szovjet birodalom mai állapotát a legtalálóbban alighanem Jegor Gajdar 
(e sorok írásakor Oroszország ügyvezető miniszterelnöke) határozta meg egy újságin
terjúban, amikor egy vesztett háború után bekövetkező összeomlásként jellemezte. „Hiszen a 
valóságban is súlyos és elhúzódó háborút -  hidegháborút -  éltünk át, és megsemmisítő vereséget 
szenvedtünk el benne -  mondotta. -  Az újjáépítéshez most idő és erőforrások szükségesek. ”

Ez a meghatározás nem egyszerűen a nemzetközi helyzettel foglalkozó közírók már 
jó  ideje elkoptatott fordulatának-„a Nyugat megnyerte a hidegháborút” -  a másik oldalról 
való megfogalmazása. Mert nem csak képletes háborúvesztésről van szó. Egyrészt a 
mai fejlemények -  a birodalom, a hadsereg felbomlása, a kormányzó garnitúrák le
cserélése, a politikai rendszer kisebb-nagyobb mértékű átalakulása, a mély gazdasági 
válság és a külső fizetésképtelenség, a megszokott gazdasági kapcsolatok megszaka-


