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Horkantva tesz még néhány kört, közben elrendezi úgy-ahogy a nadrágját. Kezei, 
amelyek az utóbbi néhány percben nagy erővel munkálkodtak, továbbra sem állnak 
meg. Áfa lecsüngő ágait dézsmálják, és tömik bele a cseresznyét a szájba. A száj bo
szorkányos gyorsasággal köpködi a magot. Mert azt azért a csősz nem eszi meg, mint 
az őz.

Ugyanolyan küzdelmes procedúra az erdőbe, vagyis az aljnövényzetbe való visz- 
szabújás, mint a kijövetel. Az utolsó levél sem rezeg már a csősz mögött, a cseresznyefa 
alatti porond újra csendes. Mint az akrobata, leereszkedem az egyik tele kosárral, az
tán felmászom a másikért.

A tanítónéni házáig mérleg vagyok, egyensúlyban a kétoldalas teherrel. A további 
úton már féloldalra billenek, mert az egyik kosarat ott hagyom a tornácon. A tanító
néni nincs a házban. Gondolom, a zöldségeknél mentheti a menthetőt az eső elől, vagy 
nagy szögekkel, kalapáccsal mászkál hátul a gazdasági udvarban, hogy rögzítsen, amit 
lehet. Sértődés lesz, de most szó nélkül itt hagyom a cseresznyét.

Apropó, mi van a leszögezett szoborral?
Ott a két szög jobbról-balról a késő barokk remekműben. Most valahol arra állok, 

ahol az egyszerű nevű költő a tanítónéni álmában. A fejét is így tartotta fölfelé. Én 
ráadásul még grimaszolok, mintha tikem lenne.

Győri László

KI EMLÉKSZIK?

Ki emlékszik a kecskére, amint 
a tetőre körmöl, kapaszkodik, 
és ott el akar érni valamit?
A hegytetőt? Az ól cserepeit? 
Miféle hajdani magaslatot 
akart elérni megint és megint, 
hogy örökké nekirugaszkodott? 
Nevére már ma ki emlékezik?
A kecsketejre most ugyan ki fog? 
A kecsketejé nevetséges íz, 
de akkoriban persze végül is 
a mi ajkunkra egy másféle vicc 
fagyasztotta röhögtetéseit, 
nem az a tej, nem az a tréfa, hogy

a kecske egyre belepotyogtatott.
A lét viccére ki emlékezik?
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A SZENT EGYÜGYŰSÉG

A káposztás hordó, mint tudva van, 
nem illik égbe, földi útja van.
Ha elcsaklizódik, nem egy kerab 
ragadja föl, nem égbe-mennybe jut.
S mint tudva van: a vers csak égi jel. 
Nem sújt, nem büntet, elvan és figyel. 
Vagyonom, ezt-azt, az életemet 
viheti bárki szent együgyüleg.
A hordó lesz jó savanyítani.
A verset lesz jó ki se irtani.
Ha útja, haszna, célja vagy oka 
van, akkor is áll a szentencia: 
a szent együgyű gőggel hiheti, 
ég és föld közt életem elviszi.

Nem bírok lenni, illeni ide.
Goromba vagyok, durva idea.

Reuven Tsur

A FUVOLA, A MALAC ÉS A KAKUKK
A fordított vers mint esztétikai tárgy

A férfisovinizmus a következőképpen fogalmazta meg a műfordítás mint művészet 
alapvető gyengéjét: „Olyan a műfordítás, mint a nő: ha szép, nem hű, ha hű, nem 
szép.” Ez a fordított arány a szépség és a hűség között a műfordítás egy másik jelleg
zetességéből ered, amit szintén hasonlattal lehet kifejezni: a műfordítás olyan, mint 
egy több száz darabos összerakósjáték, amelynek a darabjai nem illenek össze. A csoda 
akkor történik meg, amikor a darabok „helyükre ugranak” és egy egészet alkotnak. 
Még akkor is, ha ugyanaz a szó két nyelvben is előfordul hasonló értelemben, néha 
igen feltűnő árnyalati különbségek találhatók közöttük. így például franciául a je de- 
mande kérelmet jelent, míg az angol nyelvben az I demand értelme közelebb esik a kö
veteléshez. E különbség valószínűleg onnan ered, hogy némi eltérés volt a normannok 
nyelvi modora és hódítói viselkedése között Anglia területén. De még ha a szavak kö
zötti hasonlóság nem katonai jellegű behozatalból ered is, hanem nyelvi rokonságból, 
néha akkor is feltűnő értelemkülönbségekbe ütközhetünk. így például a Knabe né
metül „fiú” -  angol megfelelője, knave, ma már csak kártyajátékban jelenti ezt; általá-


