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s lantját pöngeti fád phoebusi pózban, ó, 
mert parnassusi bérc trónusa várja már 
poshadt közbudikon bölcs valagát -  ha költ, 
hasgörcs, székrekedés közt siketült, merev 
szarrá szobrosodik benne az ihlet. Ej, 
szajha lett a kegyes Melpomene, komám, 
s kérded: mit hagyok itt? Verseket -  és örök, 
szép emlékjelemül tán csak a víg időt.

Kovács András Ferenc műfordításai

Tóth Erzsébet

KÖLCSÖNHANGOK VISSZAJÁRNAK

„Úgy tettél, mint a kisgyerek 
ki becsöngetett s elszaladt.” 

(József Attila)

Nem határozol el semmit. Hogy naplót 
vezetsz és elszaladsz, hogy elfelejted, 
hogy nem felejted el, semmit. A dolgok 
szelíden elhatározzák magukat benned, 
időben meg fogod tudni az eredményt,

vagy nem. Ahogy tombol, simogat, karon 
fog, üldözőbe vesz, elenged éppen.
Mert a csillagok jobban tudják. Látod, 
egy éve még karácsonyfád se volt, most meg 
aludni sem hagy az éjszakai szaloncukor

koncert. Honnan fuj ide a szél? Hogy 
került szélkolomp a fenyőfára? És 
szavannaillat, birkapihék? Mi olyan sürgős 
néha? Hogy a szén-dioxiddal dúsított Theo
dora fölöslegesen kaparja a torkod?

Kapható-e olyan ásványvíz, melyben nincs 
víz, csak buborék van? Sürgős lenne 
kirúgni a hámból, elporoszkálni egy kis 
ásványvízért, ha szilveszter van, legyen.
A buborék a legkönnyebben kiiktatható
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dolgok egyike a világon. Nem tetszik 
ez a hang. Nem az enyém. Azért még használha
tom. Nem lesz benne sok dicsőségem. Fekete 
krampuszmaszkot, ingyen vettem a sarkon. 
Dicsőséget nem ismerek. Távol álljon tőlem.

Kölcsönhangért nem megy a szomszédba.
Hogy SOHA, azt már lassan megértem, de a 
SEMMI még nehezen megy. Talán, ha esne a hó, 
könnyebb lenne. De a csillagok másképp 
döntöttek. Magyarországon a gyufa és a csillag

szóró kivételével minden pirotechnikai eszköz 
használata tilos. A petárda főleg. Az év 
utolsó napján ezért aztán már délelőtt 
sem lehet nyugodtan aludni. Hallgatni kell 
az iszonyú hangos vidámságot. Én már

adtam egy pirotechnikai eszközt nyáron 
valakinek, remélem azóta beledobta a kukába 
saját érdekében. Én kicsi ajándékom.
„Valamivel közelebb a létezés szivéhez Így, 
de még messze nem elég közel” Így sem.

Karácsonyfán áll egy madár, csőre sárga, 
tolla piros, szárnya fehér, jaj de 
szépen áll. Ülni nem tud, repülni sem, 
jaj de szépen áll. Nem baj, nem muszáj 
vidámnak lenni, lenni muszáj. Ólomfényű,

kataton józanság van. A szív petárdái 
pihenés közben csöndben dolgoznak.
Nyilall, szúr, hasogat. Nyilaskozik.
Egy vizes rongyot nem rakna a szivemre.
Se álarcosan, se sehogy. Hangokat hallok,

kölcsönhangok, visszajárnak. Előbújnak.
A szerelmet sem én határoztam el. Én csak 
képzeltem. Hát szertelen fáradt vagyok a szere
lemtől. ígérem, édes, mély álomban leszek 
mindig, estére, délre, mire megérkezel.

A költő mit csinál? Termeli a kint, 
termeli a szégyent, hogy termelhesse 
a verset. Szinte látom, ahogy gürcöl.
Csoda, ha ezek után aludni szeret legjobban 
a világon? Kit szeretsz legjobban a
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világon, kisfiam? Apukát? Anyukát?
Aludni szeretek legjobban a világon.
Az alvás nem személy. O, dehogynem.
Az alvás a legszemélyesebb dolog a világon. 
Hullagyakorlat az alvás. Egyszer majd

túl jól fog sikerülni. De azt ki kell 
érdemelni, meg kell küzdeni érte, nem 
adják ingyen. Korábban hamarabb lefeküdtem, 
hogy hamarabb átölelhessem, akkor viszont 
hamarabb itt a reggel, lehet várni hamar,

hogy este legyen, „Nem rögtön. Most!” -  
mondta egy vendég, de úgy, hogy komolyan 
megijedtem, miért jutott ez most eszembe, 
mert neki volt olyan sürgős az unicum, 
mint nekem most az alvás, de én nem

szólhatok rá senkire, nem csaphatok rá, 
megvadult kocsis, az idő kényes, ballagó 
lovaira, nem rögtön, most, nem lehetne 
rögtön vénába, mert ez a kis rózsaszín 
tabletta olyan lassú, hogy elalszom közben.

Márton László

MEGOSZTOTTSÁG (III)

Egy megíratlan fejezet

Abban a regényben, amely száz vagy százharminc évvel ezelőtt nem jött létre, aligha 
kérdeztük volna meg a magyar csillagoktól, miért is fogtak fegyvert. (A nem magyar 
csillagoktól meg aztán végképp nem.) Magától értetődőnek tartanánk, hogy a kirá
lyért és a hazáért, a szabadságért és a kereszténységért, a magyarságért és Európáért 
és egyéb tiszteletre méltó fogalmakért. Nem beszélnénk róla, sőt még a nyomait is 
igyekeznénk eltüntetni annak, hogy ezek a magukban is ellentmondásos fogalmak 
nehezen vagy sehogyan sem egyeztethetők össze; ezért sohasem az összeset tekinte
nénk magától értetődőnek, hanem egyszerre csak az egyiket vagy a másikat, a többit 
pedig szétapróznánk és beborítanánk az idegenség fátylaiba.

Ha tehát egy magyar csillag nem a királyért, hanem a király ellen fog fegyvert, úgy 
a királyról kiderülne, hogy valójában császár, és a hazát éppen ellene kell megoltal
mazni. Ha úgy jelöltük volna ki nézőpontunkat, hogy az uralkodó eszméje összeférjen


