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hátha fölbukkan valamelyik 
hűtlen eb feje. Délben pedig, mikor 
ruhát váltok és asztalomhoz ülök 
megint ropogósan, megint jólvasaltan: 
igazság által leszek erős.
Szép volt lenni páriának,
de most, hogy rám mosolyog a szerencse,
állom végtelenül
cinikus tekintetét.”

Bogdán László

ÁTIRATOK MÚZEUMA
A holló

Poe-hangulatok

Koszovóból jö tt a holló. Aknatűzből, lángragyúló 
házak közül, felrobbantott városokból véresen. 
Ablakomon koppant csőre, mintha csőre volna töltve, 
meredt reám elgyötörve, sebesülten, véresen.
Mit akarhat? -  Így tűnődtem. Gyere, egyél, kedvesem! 

Kínálgattam kedvesen.

A csibehúst félretolta. Fölborzolódott a tolla.
A kölest csak csipegette, és vádolón rám meredt. 
Hagyd abba az irodalmat!... Mögötte jöttek a holtak, 
lábatlan-fejetlen torzak, rángó törzsük rám meredt. 
Mit akartok? -  révedeztem. -  Tálcán felszolgált fejek, 

kosárban emberszemek?

Hagyd a verset -  szólt a holló. -  Rilke kínját, a leomló 
termek mélyén Edgar Allant. Fuvolázhat Gadamer. 
Semmit se tehet a szellem, gyilkolás és halál ellen, 
legyőzhetetlen az ellen, menthetetlen leteper.
Nincs mit tenni, dac és remény verslábakon illan el, 

láthatatlan is perel.
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Mindenütt csak nyomorultak. Rabok. Temetetlen holtak. 
Elűzöttek. Üldözöttek. Ablakunkon jégvirág.
Mennyi kell még, hogy kitessék: ideákról hull a festék, 
hullanak a hős, nagy eszmék. Hagyd Adyt és Pessoát. 
Kimondták a mondhatatlant. Száz alakban élve át. 

Változott-e a világ?

És a holló száz alakban, ismételte szakadatlan: 
hidd el végre, nincs mit tenni! Roskad a világbazár.
Most már mindhiába lázad. El van átkozva a század.
A gonoszság egyre árad. Szájperemig ér a sár.
A határ is lángra gyullad. Vissza nem jő  az a nyár!

Szólt a holló: soha már!...

Fúj már a semmirekellő, bús, olvatag, kósza szellő, 
fény felé fordul, megrezzen, szirmát tárja a virág.
Rá figyelj most -  Így a holló. -  Csattog a mennyei olló. 
Készül már a leporelló. Szél hangolja citerád.
Kópé szél, legyűrhetetlen. Határokon fújja át 

a tépett melódiát.

És a holló tovarebben. Lomhán szálldos, elveszetten, 
a holdat is eltakarva szuroksötétségbe vész.
Mögüle tűnnek a holtak, lábatlan, fejetlen torzak, 
éj gödrébe hull a korszak, ragya veri ki, penész.
Csak a dallam hallszik egyre. Magával cselez az ész. 

Láthatatlan a zenész.

A nyomában lopva-félve, kegyelmet már nem remélve, 
sötétségbe felszÍvódva lopóznak a vert hadak.
A dallamot menekítik. A hold elé kiterítik.
AlakÍtják. KerekÍtik. A nyomukban kábulat.
Becézgetik. Szemük fénye. Beomló egek alatt 

halálukig j  átszanak.


