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Simon Balázs

A VÁNDORPATKÓ

Kavnak

Ajándékod egy patkó, mintha 
Mágnes, mégsem az, csak 
Sima, száraz, higgadt kvarc
Fényű, mint egy jótanács, Ivére,
Mint az öntőforma, rásimul a kéz, 
Vándorpatkó, olyan jó fogni téged,
Míg titkos hatágú csillagod fel nem 
Tűnik, a legritkábbik lóhere, hogy 
Elhárítsd a bajt, tökéletes formád 
Latolni csak kevés, éppen hozzám kell 
Szólnod, néma U vas, rám, akár a mágnes, 
Úgy hass, csak én legyek a fém neked,
Akit vonz mágnesed, hogy megtaláld, akit 
Kerestél, vándorpatkó, vagy tovább keresd.

REMÉNYI EDE ÁLLT

Népdalhelyszín volt, már 
Tudom, a Liget jeltelen helyén,
Anna volt ott meg én, akár 
Szerelmespár a fűben és a 
Hegedűs szomorúfűz alatt egy 
Kicsit távolabb, Reményi Ede állt, 
így szól a nóta, és magának 
Muzsikált, a hangszerével egybe
Nőve, mint egy kentaur, és jött 
A mátkapár, leült közel a fűben,
És nem tudta, másnap már Reményi 
Ede búcsút int örökre, elhajózik 
Innen, végleg el a vén cigány, csak 
Ültek ott és hallgatták a „repülj, 
Fecskét”, Önök nem magyarok, ugye?, 
Furcsán reménykedve kérdezte így Ede, 
Olyan barnák, feketék, tette hozzá még, 
Honnan jöttek?, az Óperencián is túlról,
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Ugye?, és hozzá hegedült sosem pihenve 
Csak nekünk, a fűben Jancsi és Juliska 
Hallgatta a végtelen Reményi-szólamot, 
Ahogy remeg egy kicsit bízva mégis, vissza 
Még az Operenciákról is lehet ide, így sírt 
Ede, „repülj, te fecske” másnap el, csak 
Még utolsó sátra, ráborult a fa, mint ő 
A kedvenc Stradivarira, nem is ember, 
Inkább hangszer, zengett, míg lehet.

ÍGY MONDTA ANNA, AZ EPER

Idén, így mondta Anna, az 
Eper gyorsan jön, gyorsan 
Megy, talán ezért ilyen 
Mézédes, nagyszemű, egy kis 
Kárpótlás az elmúlásért, mint 
Rég a Duna-tengerjárók, mire 
Ocsúdott a part, már nem voltak 
Sehol, de színjáték volt hullámuk, 
Ahogy emelt a roppant ár, a 
Súlytalanságból adott ízelítot.

Zay Balázs

SIBELIUS MAGYARORSZÁGI 
RECEPCIÓJÁRÓL

Sibeliust Észak-Európában és az angolszász országokban a legnagyobb zeneszer
zők közé sorolják. Becsülik Németországban is, a legtöbb helyen azonban legfeljebb 
a Va lse  t r is t e  és a Fin l a n d ia  szerzőjeként ismerik. Érdemes-e egyáltalán elgondol
kodni azon, életműve miért nem vált ismertté Magyarországon, hiszen ezzel nem va
gyunk egyedül? Mindenképpen. Magyarország ugyanis sajátos helyzetben van Sibe
lius vonatkozásában, hiszen a finnek a magyarok egyetlen országgá szerveződött test
vérei. A finnek és a magyarok viszonya tehát semmiképp nem nevezhető szokványos


