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60. Ellent¢tben P. Courcelle-lel. V´. Cour-
celle: i. m. 158. n. 5.
61. Expressis verbis besz¢l ilyen k´nyvek ol-
vasÀsÀrÂl a fentebb mÀr id¢zett DE ORDINE
I,11,31-ben, de utal rÀjuk p¢ldÀul a DE QUAN-
TITATE ANIMAE 34,78-ban vagy a DE MUSICA
VI,59-ben is..
62. P. Courcelle szerint azonos egy olyan elve-

szett filozÂfiat´rt¢neti munka Celsinus nevü
szerzûj¢vel, amit talÀn Theodorus latinra for-
dÁtott. V´. Courcelle: i. m. 158. n. 5.; valamint:
LES LETTRES GRECQUES EN OCCIDENT, DE
MACROBE Ö CASSIODORE. Paris, 1948. 179ä
181. Courcelle szerint a àlibri pleniÊ Ãjplatoni-
kus k´nyvek voltak, tehÀt az ûket ¢rt¢kelû Cel-
sinus az Ãjplatonikus Celsinus.

Kurdi Imre

ANGE DU M°RIDIEN

Len¢zett rÀm, l¢v¢n felettem Àllt
(egy balkonon, az utca magasÀban).
Tekintete gellert kapott egy Àgban,
k´vetkez¢sk¢pp homlokon talÀlt.
ötk´zben ¢rt az elt¢vedt talÀlat,
m¢g jÂ, hogy ¢ppen volt ¡lûhelyem
a jÀrmüv´n, s bÀr l¡ktetett fejem,
akadt idû megvetni m¢g a lÀbat,
sût visszan¢zni, mint ki ellenÀllna.
°s lÀttam, furcsa, elrajzolt alak
tÀmasztja fenn a mÀllÂ fûfalat,
olyan, aki mÀr r¢g nem ad magÀra,
mi t´bb, szeg¢nynek nyilvÀn nincsen orra.
Vajon ki lûd´z itt m¢g kûszoborra?

KIRAJZOL EZT-AZT

falakra, mennyezetre,
kirajzol engem is,
mintha itt ¡ln¢k,
mintha ¢jszaka lenne,
mintha jÀrna valaki odalenn,
kirajzolja az ¢jszakÀt



(az a dolga)
vagy rajzolja magÀt
az ¢jszaka,
mintha ¢jszaka volna,
hogy most mÀr ennyi se legyen:
ne legyen t´bb¢ neve sem.

M°G AZ A Jñ A K¹H¹G°SBEN,

hogy itt van bennem: ¢nekel.
Bennem van, mint vaj a k¢sben,
mint luftballont a gÀz: emel.

Befel¢ fordÁtja szûr¢t
t¡dûm: negatÁv barack.
MohÂn beszÁvja bûre ûr¢t,
mÁg fel nem robban a gÀzpalack.

*

M¢g az a jÂ a r´h´g¢sben,
hogy itt van bennem: ¢rdekel.
°rdekel, mÁg meg nem ¢rtem,
hogy s mint is romlik minden el.

Hogy van-e t¢nyleg, ami lÀtszik?
A semmi a minden elve-e?
S mÁg hull a k´nny, a banda jÀtszik,
tÀvozom immÀr elfele.
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