
S k´zben: jÂ ked¢lyü,
tr¢fÀt kedvelû, k´v¢rk¢s, pici, cvikkeres ember.
El¢g volt neki, hogy û tudja magÀrÂl:
zseni. BÀr ebbûl se csinÀlt nagy ¡gyet.

TÂth Judit

IMPROMPTU

MÁg hangszereln¢ fÀjdalmÀt ´r´mre,
f´lÁveltet hullÀmos hangzatot,
figyel kerek¡lû, holdas k´r´kre,
a kÁn elmÃlik, mintha mÀr ´r´kre,
mÁg sz¢les szÀrnnyal szÀll fel a szonÀta.

Oly bûkezü, gy´ng¢d, havas vilÀgra
nyÁlik rÀ kristÀlyos ablakÃ hÀza.
R´pk´dnek ott sirÀlyok, sereg¢lyek,
kis cink¢k. Ki tudnÀ, hogy az eny¢szet
nekivadult ereje tartja fogva.
Az erûteljes, szelÁd dallamokban
liliom Ãszik, ÃjjÀsz¡let¢s,
meg nem f¡r´dhet benn¡k szenved¢s.

De büv´s hegyi patakokban,
hol a d¢l t¡ze belelobban,
a habzÂ vÁz jÀt¢kosan mutat
iramlÂ sz¡rke-k¢k pisztrÀngokat.

S az ¢jszakÀban trappolÂ lovas,
meg a f´l¢je hajolÂ magas
kirÀly-sz´rnyeteg roppant vÀgtatÀsa,
ki a gyermeket keresn¢ halÀlra,
torz alakja, ¢js´t¢t k´nt´se:
nem d¢monok drÀmÀja, csak mese.

Ahol sima, t¡nd´kletes tavak
¢s ¡vegvillÀmlÀsÃ vÁzes¢sek
¡de suhogÀssal visszhangzanak,
az ¢j szakad¢ka csak m¢g vadabb.
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T¡nd¢rek jÀt¢kukat keresik,
arpeggiÂk megbüv´lt grÀdicsait,
f´ll¢pkednek kis tÀncos lÀbaik,
jÀrva t´rt hangok billentyüzet¢t,
beszÁvjÀk a titokzatos zen¢t.

A tiszta ¢s ´nk¢ntelen nemess¢g
belsû ¢let¢t hiÀba keresn¢k,
lakat f¡gg a m¢lybe vivû kapun.

Csak n¢ha hullÀmoztatja az ¢nek
fonÀkjÀt t¡kr´s felszÁn¢nek,
olykor egy-egy akkord engedi Àt
a sorsszerü m¢ly melankÂliÀt.

Kukorelly Endre

ICH LIEBE ES

, kezdj¡k Ágy. AztÀn nyomban be is fejezhetn¢nk azzal, amivel Roland Barthes sem
r´stelli kezdeni A romantikus dal cÁmü ÁrÀsÀt: àMa este Ãjra hallom azt a mondatot, amivel
Schubert Nr. 1-es vonÂstriÂja Andante t¢tel¢t nyitotta ä t´k¢letes mondat, egys¢g ¢s sokf¢les¢g az
egyben, a szeretet igaz mondata ä ¢s megint egyszer bizton ÀllÁtom, milyen neh¢z is arrÂl besz¢lni,
amit szeret¡nk.Ê Ne is besz¢lj¡nk rÂla. N¢metbûl nagyjÀbÂl visszafordÁtva, rÀadÀsul. RÀ-
adÀsul este van, komoly csillagokkal.

°n, ha szabad ilyen durvÀt mondani, mÀr jÂ ideje nagyjÀbÂl elvesztettem az ¢rdeklû-
d¢sem a zene irÀnt. NyilvÀn lejÀrt bennem egy program, a mindent ¢s mindenf¢le
interpretÀciÂt meghallgatni akarÀs¢, a programok sz¢p lassacskÀn lejÀrnak. MÀr nem
¢rdekel Ãgy, mint egykori igazÀn sznob koromban, ha pedig m¢gis meghallgatok ezt-
azt, szÀmomra Ãjat, ¢s, persze, tetszik is, annak t´bbnyire k¡lsûbb okai vannak. P¢ldÀul
valaki koncertre hÁv, elcipel, beszerzi a jegyet, vÀr rÀm a müv¢szbejÀrÂnÀl, ¢rezzem
magam kifejezetten megtisztelve. °rzem is. Vagy ¢pp csak elm¢lÀztam, v¢letlen¡l Ãgy
marad a rÀdiÂ, bekapcsolva, ¢s ¢n is Ãgy maradok, mert hallok egy sz¢pet. Sz¢p, t¢ny-
leg sz¢p, igen. Persze, ez a dolguk, zen¢lnek, sugÀrozzÀk, erre van megrendel¢s. M¢g-
is, ilyenkor az jut eszembe, hogy igazÀbÂl lehet-e, mert lehet, Àmde hogy lehet bizo-
nyos darabok megismer¢se ¢s eljÀtszÀsa utÀn nem azt ÃjrajÀtszani, megint ¢s megint,
¢s ism¢telni csak a v¢gtelens¢gig. Vagy inkÀbb abbahagyni az eg¢szet, mint mÀsba kez-
deni. Schubert opus 100-as triÂja vagy a d-moll vonÂsn¢gyes Andante con moto t¢telei
utÀn, a Forellen-quintett Andant¢ja, a C-dÃr vonÂs´t´s AdagiÂja utÀn. àAnnyira tetszett, hogy
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