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lágban, ami vonzotta, mint gyerekkorában a félálomban hallgatott távoli zongoraszó 
vagy, talán pontosabban, mint az a jó, amiről úgy képzelte, hogy kölcsönös és egyér
telmű vonatkozásban van a formálható puha radírgumi birtoklásával, s ennélfogva el 
is érhető cselekedetek által. A másikfajta jó azonban éppen az volt, hogy el tudott ta- 
szítódni a világ megkötöttségeitől; s minthogy ehhez nem is kellett több, mint hanyatt 
fekve az eget nézni, ahogyan a gyerekkori unalmas balatoni fürdőhely homokjában 
bámulta az égbolt friss kék zománcán úszó felhőrongyokat, úgy kiszakadva a földi mé
retekből, hogy azt sem tudta volna megmondani, ma van-e, vagy tegnap, vagy már 
holnap, vagy még tegnapelőtt -  minthogy ehhez nem kellett több, visszaperdült a há
tára, és minden fáradság nélkül megoldotta, hogy ne gondoljon semmi kellemetlenre.
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„Nem kell halkan beszélned.
Itt nincs lehallgatókészülék.”
Öt percre voltunk a British 
Museumtól, abban a nagyon 
intellektuális negyedben, ahol 
a cukrászsütemény is könyvek 
közé ékelődik, s az ember elfelejti, 
hogy a háború alatt elrabolták 
a könyveit. A háború után meg 
elkallódtak az al- és társbérletek 
vizenyőin. „Nem kell halkan 
beszélned.” Itt minden márványból 
van és büszkeségből, a múzeum 
földszintjén II. Ramszesz fej
szobra végigsugárzik a főutcán, 
akár a tagolatlan Sors. Minden 
egészben van. Latin derű és 
germán rend helyett mint fel- 
fehérlő árny dől a falakból 
az integritás, a birodalom 
széthulltán túlnövekvő. „Itt nincs 
lehallgatókészülék.” Minek.
A festő bűzhödt járdakövei 
s a költő álmatlan, vad város
negyede rég felszívta a dögvészt 
sikoltó utcalány éjszakai átkait,
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félholt csecsemője éppúgy része 
a Teljességnek, mint a könyvtár, 
a piac, a gárdisták, a politikusok. 
A szavak burka folyvást ugyanaz, 
nyugodtan lehet igazat mondani. 
Nem kell halkan beszélned -  
de hangosan sem. Nem hallják.
A szó nem hallatszik Ithakáig.
A hajón elolvashatod a vándorlás 
kitűnően dokumentált történetét.

Szabó T. Anna

HOLD

A hold súlyától meghajol 
a vad kert, s terheit ledobja. 
Elrúgja gyümölcsét az ág. 
Esnek zuhogva és dobogva.

A mézgás szilva meghasad, 
sötét cseppekben hull a földre. 
Édes levében forr és erjed 
a naptól kásás húsú körte.

Ördögszem, sárga hold figyel 
a kövér fűben, moccanatlan. 
Övé az édes rothadás.
Övé a kút, a kert, a katlan.

HAMU

Ez a meztelen ágak kertje. 
A síkos törzsek kertje ez.
A nedves földre hó pilinkél, 
fekete hamu permetez.


