
Végül még néhány rövid észrevétel. Somlyó Györgyön kívül az egykori jelenvalók közül már senki sem él.
Gara László Knokke után közelesen öngyilkos lett. Kotányi Magda gyötrött, kétségbeesett szavakkal írta
meg a történteket. Belgiumban csak sok-sok év után, 2000-ben jártam újra. Láttam az ismert, csodás vá-
rosokat, Gentet, Bruges-t, sôt eljutottam a knokke-le-zoute-i tengerpartra is. A víz, a parti homok, a tenge-
ri fény ugyanaz volt. De harmincöt év után más épületek, más élet.

Ágnessal, mint olvasható, fôként képtárakat, múzeumokat láttunk. És persze tájat is, sôt hattyút a víz-
parton. Fárasztó volt akkor számunkra ez a mûvészetekkel teli világ, de a fáradtságtól roskadva, gyönyö-
rû. Új családom, fôként fiam feszített úti célja, a zárt lehetôségek miatt csak egyetlen képtárat láttam most
Brüsszelben, feleségemmel, Verával. Fájt ugyan hiányuk, de az idô úgyis szomorúan homályosítja az idôs-
kori emlékezést. A gyönyörûség eltompul. Szürkül a világ. Hol vannak ma már az Ágnessal közösen látott
képek öröknek képzelt felvillanásai. Igaza volna Kosztolányinak? „Jobb volna élni. Ámde túl a fák már
– aranykezükkel intenek nekem.” – Lengyel Balázs.

Határ Gyôzô

KI KIT EGYEN MEG
egy ananászra

gömbölynagy ananász tányéromon
késestül-villástul kelleti magát
ha volna mivel: fogná s félberont
ihol csattogtatja körkörös fogát

eleven emberre ez a foga-fenô
gömböly ananász tudom felzabálna
s míg táplálnám így lenne BELÔLEM Ô
átlényegülve válnék üdve-javára

de mert keze-nincs körkörös gömböly
nem rohan nekem hogy villára szúr
így van jól elrendezve hogy az ember
az ananászevô s Földjén ô az úr

már gyûrûbe vágva Ô Ananászsága
kinek szomorka vége e költemény:
mintha csak nékem jött vón’ a világra
s énbelôlem ô helyett így lôn ÔBELÔLE ÉN
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ÜGYEM-FOGYTÁN

piros csizmám jaj be rogyott
mind-én-ügyem ügyefogyott

ügyem-fogytán csak úgy élek
belém hálni nem jár lélek

váltig reménykednék hogy tán
feltámadok ügyem-fogytán

nagyangyal rám verte öklét:
égten-égnem. Telj öröklét!

égten-égtem: vaj mi végre?
pernyém száll az Üres Égre

PONDRÓFÉREG TRENÓDIÁJA

késével már odavárja lesben
a kettévágó kaján mozdulat

kettészeli – s ô édeskettesben
él tovább bár vesztén nem mulat

csepp élet kövérjével betelve
gyûrt vánkosára ejti göb fejét

de négy- de nyolcfelé szétszeletelve
sár matracán nem leli nyughelyét

százfele vágva tudja – rájár a
rúd: megimádkozik s ágyán felül

majd göb fejét eldöglô párnájára
ráejtve vár – mélán elszenderül
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AHOL A PART SZAKAD

bendôje bödön lába pipaszár
ha járdall vélek: botlogol kaszál

krampusznak kisöreg szatírnak vén:
szállong a szakadó part peremén

Kovács András Ferenc

KAVAFISZ-ÁTIRATOK

Sírfelirat

Idegen, itt, a Gangesz partján fekszem én, az ismeretlen
szamoszi férfi. Ezen a minden képzeletet felülmúló barbár
földön borzalmas élet volt a részem – csak fájdalom, könny,
rémes gyötrelem. E rettentô folyam mardosta sírhalom

iszonytató sok titkot zár a mélybe. Fékezhetetlen, elvakult
aranyvágy hajszolt, ösztökélt gyalázatos kalmárkodásra
engemet. Ind partvidékre hurcolt, itt vetett ki bôsz vihar,
majd rabszolgának adtak el. Megvénültem belé, annyit veszôdtem,

kínlódtam én, dolgoztattak rogyásig, örökkön és keményen, szótlanul –
görög szó nélkül, szép görög beszédtôl megfosztva itt, s be messzire
esve, szakadva Szamosz szigetétôl! Nem szenvedek többé

már semmi szörnyûséget én, s Hadész felé sem indulok kesergôn.
Ott fellelem majd nemzetségemet, lenn fajtámbeliekkel leszek együtt.
És végre-valahára görögül beszélhetek.

1893. június

A Lagida vendégszeretete

Ptolemaiosz Philopatór valóban királyi módon
vendégeli, tartja magánál a szofista Medónt,
a lélek rejtelmeinek kiváló szakértôjét.
Az uralkodó már büszkélkedik is az idegennel.

Kovács András Ferenc: Kavafisz-átiratok • 1021


