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bábja, mind itt vagyunk némán, távolba emelve arcunkat, indulásra készen, de moz
dulatlanul.

A vihar jött, de elfújta a szél. Az utakat feláztatta az eső? megrepedt öntözőcsövek? 
az árnyék nyirka? A főút mellett, Széchenyi Zsigmond sírján -  mert azt is meglátogat
tuk -  egyszerű, nagy fakereszt áll. Gyurka néhány bíráló szót mondott az Európa-baj- 
nokságot nyert magyar bokszolók stílusáról. A boksz is -  mint minden sport -  hanyat
lik. Gyurka -  bár reszket a feje meg a keze, bár sántít is egyik lábára -, ő nem hanyatlik. 
Bár képeinek gazdagabb színei, ecsetkezelésének szinte elvadult maszatolása, hogy 
minden képének felülete rücskös, mint a megalvadt kőzet -  talán ez is hanyatlás, ha 
régi képeinek barnásvörös és fekete színtelenségére gondolok, rajzának oldatlan, 
szobrászi merevségére...

Nem akarok többé beszélni.
Anyám tudta, hogy én is csak úgy itt vagyok, nem várt tőlem semmit, nem akart 

tőlem semmit, nem akart adni sem, ő is csak úgy itt volt, két egy irányba figyelő élő -  a 
többi ugyanilyen között, mintha mind egy parancsszóra várnánk, de miféle parancs 
zavarhatja meg ezt a nyugalmat -  a h e l y b e n  levést ! ?

Czukelter Ilona, a „második anya”.

Bruno Schulz

MÁSODŐSZ
Körtvélyessy Klára fordítása

A sokféle tudományos munkából, melyre apám a nyugalom és a belső megbékélés 
ritka pillanataiban, a kudarcok és katasztrófák csapásai között vállalkozott -  szívéhez 
legközelebb az összehasonlító meteorológia tanulmányozása állott, különösképp vi
dékünk sajátos éghajlatáé, mely bővelkedett a maga nemében egyedülálló ritka
ságokban. Valójában ő, az apám alapozta meg az éghajlati formációk tudományos 
elemzését. „Az ősz általános rendszertanának vázlata” című munkájában egyszer s 
mindenkorra tisztázta ennek az évszaknak a lényegét, mely a mi vidéki éghajlatunk
ban hosszúra nyúlik, élősdi gyanánt burjánzó, szerteágazó formával egészül ki, és „kí
nai nyárként” emlegetve színpompás teleink legmélyéig eltart. Mit mondjak? Apám 
tisztázta elsőként e kései formáció másodlagos, származékjellegét. Ejelenség nem más, 
mondotta, mint a klíma egyféle mérgezettsége, amit a múzeumainkban összezsúfolt, 
túlérett és elfajult barokk művészet miazmái okoznak. Kiúttalan bezártságában a fe
ledésben és unalomban oszladozó muzeális művészet megcukrosodik, akár a régi be
főtt, túlédesíti éghajlatunkat, és ez váltja ki a szépséges, maláriás lázakat, a színpompás 
delíriumokat, melyekben elhúzódó őszünk agonizál. Mert a szépség betegség, taní
totta apám, egyfajta rejtélyes infekció borzongása, a bomlás sötét ígérete, mely a tökély 
mélyéből fakad, s melyet a tökély boldog fellélegzéssel fogad.
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Néhány tárgyszerű megjegyzés hadd szolgálja e helyt ennek az ügynek jobb meg
értését... Kezdete a tizennyolcadik századba nyúlik vissza, és a baziliánusok bámulatra 
méltó gyűjtőszenvedélyéhez kötődik, akik, megajándékozva a várost ezzel az élősdi 
daganattal, fölös és meddő kiadásokkal terhelték meg a város büdzséjét. Miután fil
lérekért megvette az elszegényedett rendtől a gyűjteményt, az államkincstár hosszú 
évekig nagylelkűen apadt e királyi rezidenciához méltó műpártolástól. Hanem a vá
rosatyák következő nemzedéke, mely gyakorlatiasabb volt, és szem előtt tartotta a gaz
dasági szempontokat, azt követően, hogy eredménytelenül tárgyalt a főhercegi gyűj
temények kuratóriumával, melynek a múzeumot eladni igyekezett -  bezárta az épü
letet, az igazgatást felszámolta, s élete végéigjárandósággal látta el a gyűjtemény utolsó 
őrét. E tárgyalások során a szakértők minden kétséget kizáróan megállapították, hogy 
a gyűjtemény értékét a lokálpatrióták túlbecsülték. Dicséretre méltó hevükben a de
rék baziliánus atyák igen sok hamisítványt szereztek. Olyan festmény, amely elsőrangú 
művésztől származott volna, egy sem volt a múzeum tulajdonában, ezzel szemben 
egész kollekciók sorakoztak a harmad- és negyedrendű mesterektől, egész provinciális 
iskolák, a művészettörténetnek csak a szakemberek által ismert, elfeledett zsákutcái.

Különös dolog: a derék szerzetesek a militáris témában lelték kedvüket, a festmé
nyek java része csatakép volt. Perzselt aranyhomály sötétlett e kortól málladozó vász
nakon, melyeken gálya- és karavellaflották, hajdani elfeledett ármádiák korhadtak a 
kijárat nélküli öblökben, duzzadó vitorláikon ringatva rég eltűnt respublikák fensé
gét. A füstös és megsötétedett lakk alatt lovasütközetek alig kivehető körvonalai rém
lettek. A felperzselt hadjáratok pusztaságában, a sötét és tragikus égbolt alatt fenye
gető csöndben, kétoldalt a tüzérségi tűz burjánzó gombáival és virágaival körülfogva 
görnyedten vonult a lovasság.

A nápolyi iskola festményein végeszakadatlan vénül a délután, mely barna és füstös, 
mintha sötét butélián át néznénk. Úgy rémlik, az enyésző tájképeken, akár a kozmikus 
katasztrófák előestéjén, szemünk láttára huny ki a homályos nap. És ezért olyan fakó 
az aranyszínű halaskofák mosolya és mozdulata, ahogy mesterkélt kellemmel árulják 
halfüzéreiket a vándorkomédiásoknak. E világ már mindenestül rég elítéltetett, rég 
feledésbe merült. Innen az utolsó gesztus végtelen édessége, a gesztusé, mely egyes- 
egyedül még él -  önnönmagának is idegenül és elveszetten, mindig újra ismételten, 
immár változatlanul.

És még odébb, a táj mélyében, melyet mókamesterek, harlekinek és kalitkás ma
darászok gondtalan sokasága népesít be, e komolytalan és valótlan tájban apró török 
lányok deszkára terített mézes lepényt lapogatnak puha tenyerükkel, két nápolyi ka
lapos legényke lármázó galambokkal teli kosarat visz a rúdon, amely enyhén meghaj
lik a burukkoló, szárnyas teher alatt. És még mélyebben, már az est peremén, az utolsó 
darabka földön, ahol a nemlét ködarany határán hervadó akantusznyaláb reszket -  
még most is tart a kártyaparti, az utolsó emberi tét a közelgő, nagy éjszaka előtt.

A hajdanvolt szépség e lomtára az unalomtól terhes esztendők nyomása alatt fáj
dalmas desztillációnak vettetett alá.

-  El tudjátok-e képzelni -  kérdezte apám -  ennek az elítélt szépségnek a kétségbe
esését, a nappalait és éjszakáit? Folyvást újabb és újabb képzelt licitálásokra vetemedik, 
színlelt kiárusításokat, zajos és népes aukciókat rendez, tűzbe jön  a vakmerő kockáz
tatástól, játszik a tőzsdén, tékozló mozdulattal pazarol, szórja a gazdagságát, aztán ki
józanodva rájön, hogy mindez hiábavaló, hogy így sem törhet ki az önmagára utalt
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tökély zárt köréből, és nem enyhíthet a fájdalmas bőségen. Nincs azon semmi csodál- 
nivaló, hogy a szépség e türelmetlensége, e tanácstalansága végül az égboltunkra tük
röződött pírként gyulladt ki látóhatárunk fölött, légköri szemfényvesztéssé fajzott, ha
talmas és fantasztikus felhőgomolyokká, melyeket én másodőszünknek, álőszünknek 
nevezek. Vidékünk e másodősze nem egyéb, mint délibáb, melyet a múzeumainkba 
bezárt haldokló szépség sugároz az égboltunkra. Költészetet hazudó nagy vándorszín
ház ez az ősz, gigantikus színes hagyma, mely szirmot sziromra bontva mind újabb 
panorámát kínál. A szívéig sohasem jutunk el. Minden kulissza mögött, midőn suhog
va felemelkedik és összegöngyölödik, új és ragyogó hátsó díszlet bukkan fel, mely kis 
ideig eleven és valóságos, mígnem kihunyva leleplezi papírtermészetét. És minden 
távlat festett, és minden panoráma kartonlemezből van, és csak a szag valódi, a her
vadó kulisszák szaga, az arcfestékkel és tömjénnel teli nagy ruhatáré. Meg a díszletek 
éktelen összevisszasága és kavarodása alkonyatkor, a ledobált kosztümök romhalmaza, 
melyben mint zörgő, fonnyadó lombban gázol vég nélkül a szag. Nagy a fejetlenség, 
mindenki a függöny zsinórját cibálja, és az ég, a tágas őszi ég díszletcafatokban lóg, és 
visszhangzik a csigák nyikorgásától. És az a lázas kapkodás, az a kifulladt és kései kar
nevál, a hajnali báltermek pánikja, az igazi köntösüket nem találó álarcosok bábeli 
tornya!

Ősz, ősz, az esztendő alexandriai szakasza, mely a keringő nap háromszázhatvanöt 
napjának meddő bölcsességét halmozza roppant könyvtáraiban. Ó, azok az aggkori 
virradatok, melyek sárgák, akár a pergamen, és mint öreg esték, oly édesek a bölcses
ségtől! Azok a délelőttök, melyek furfangosan mosolyognak, mint az okos palimp- 
szesztek, és rétegesek, akár a régi, elsárgult könyvek! Ó, őszi nap, a vén huncut könyv
táros, aki vásott slafrokban kúszik a létrákon, és minden század és minden kultúra 
befőttjébe belekóstol! Neki minden táj bejárat egy régi románcba. Mily pompásan mu
lat, amikor kiereszti az ősi történetek hőseit, hogy a füstös és mézszínű mennybolt 
alatt, a fény ködös és bánatos, késői édességében sétáljanak! Miféle új kalandok várják 
Don Quijotét Soplicowban? Hogyan alakul Robinson élete szülőfalujába, Bolechowba 
való visszatérte után?

Fülledt, rezzenetlen, esthajnalpírtól aranyló estéken apám részleteket olvasott fel 
nekünk kéziratából. A gondolatok elbűvölő szárnyalása olykor-olykor feledtette vele 
Adela fenyegető jelenlétét.

Jöttek a meleg moldovai szelek, beköszöntött a végtelen sárga monotónia, az édes, 
meddő déli áramlás. Az ősz nem akart véget érni. Mint szappanbuborékok, a napok 
egyre szebbek és éterikusabbak lettek, és úgy tetszett, mindegyik a végsőkig megne- 
mesült, olyannyira, hogy tartamának minden perce szertelenül meghosszabbított és 
már-már fájó csoda volt.

E mély és szép napok csendjében észrevétlen változott a lombok matériája, mígnem 
egy napon a fák merőben anyagtalanná vált levelek szalmalángjában, polyva virágjára, 
színes konfettipermetre emlékeztető könnyű pírban álltak -  csodaszép pávák és főni
xek, melyeknek csak meg kellett rázniuk magukat, meg kellett verdesniük szárnyukat, 
hogy levessék e pompás, cigarettapapírnál is könnyebb, vedlő és immár haszontalan 
tollukat.
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NIMRÓD
Körtvélyessy Klára fordítása

Abban az esztendőben az egész oszt egy apró, pompás kutyussaljátszottam végig, mely 
egy napon ott termett konyhánk padlatán, gyámoltalanul nyüszített, még tejszagot 
meg csecsemőszagot árasztott, kialakulatlan, kerekded feje reszketett, lábacskáit, mint 
a vakondok, oldalt terpesztette, szőre a bársonynál is finomabb és puhább volt.

E morzsányi élet első pillantásra kivívta fiúlelkem teljes elragadtatását, végtelen ra
jongását.

Miféle égből pottyant le ily váratlanul az istenek kegyeltje, mely a legszebb játéknál 
is kedvesebb a szívnek? Hogy egy öreg, merőben érdektelen mosogatónőnek is tá
madhat néhanapján ilyen nagyszerű ötlete, és a külvárosból -  egy nagyon korai, 
transzcendentálisan hajnali órában -  ilyen kutyust hoz a konyhánkba!

O! még itt se voltunk -  sajnos - , még ki se bújtunk az álom sötét öléből, és a bol
dogság már beteljesült, már várt reánk, Adelától és a háziaktól lekicsinyelve gyámol
talanul ott feküdt a konyha hideg padlatán. Miért nem ébresztettek fel korábban! A 
padlóra tett tányér tej Adela anyai ösztöneire utalt, de utalt, fájdalom, a múlt pillana
taira is, a számomra örökre elveszett múltra, a kisajátított anyaság gyönyöreire, me
lyekben nekem nem volt részem.

Hanem előttem még ott feküdt az egész jövő. Micsoda kiapadhatatlan tárháza nyílt 
most meg az élményeknek, kísérleteknek, felfedezéseknek! Az élet titka, az élet leg- 
igazabb rejtélye tárult ki itt a mohó kíváncsiság előtt. Hallatlanul érdekes volt ily mor
zsányi életet birtokolni, az örök rejtelem ily részecskéjét, ennyire mulatságos és új alak
ban, mely határtalan kíváncsiságot és titkos respektust váltott ki idegenségével, a ben
nünk is meglevő életfonalnak a tőlünk különböző, állati formába való, meglepő transz
pozíciójával.

Állat! a telhetetlen kíváncsiság, az élet titkát firtató exemplifikációk tárgyát mintha 
csak azért teremtették volna, hogy ezernyi kaleidoszkopikus lehetőségre bontva az 
ember gazdagságát és bonyolultságát, s e lehetőségek mindegyikét valamiféle paradox 
határig, valamiféle karakterteli bujaságig fejlesztve megmutassa az embernek az em
bert. A szív, melyet nem béklyóztak meg az emberi kapcsolatokból fakadó önös érde
kek, tele rokonszenvvel nyílt meg az örök élet ismeretlen kisugárzásai előtt, tele sze- 
relmetes, együttműködő kíváncsisággal, mely az önmegismerés éhét leplezte.

Bársonyos és meleg volt a kutyus, parányi szapora szívétől lüktető. Füle két puha 
szirom, szeme kékes és zavaros, rózsaszín pofácskájába az ember nyugodtan beledug
hatta az ujját, lábacskája vékony és ártatlan, mellső tappancsa hátulján megható ró
zsaszín bimbó. Belegázolt a tejes tálkába, falánkul és türelmetlenül, rózsás nyelvecs- 
kéjével lafatyolta az italt, s hogy jóllakott, bánatosan felemelte pici pofáját, állán egy 
csepp tejjel, és ügyetlenül kihátrált a tejfürdőből.

Járása esetlen kerengés volt, rézsút oldalazó, iránya határozatlan, vonala kissé ré
szeg és reszketeg. Kedélyét valamiféle ködös és alapvető búbánat, elárvultság és ta
nácstalanság uralta -  a képtelenség, hogy az etetések szenzációja közt tátongó űrt va
lamivel kitöltse. Ez mozdulatainak esetlegességében és következetlenségében nyilvá
nult meg, irracionális nosztalgiarohamaiban, amikor keservesen vinnyogott, és nem
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lelte helyét. Még az álom mélyében is, amikor támaszt és ölelést sóvárgó vágyát remegő 
gombóccá gömbölyödve önmaga csillapította -  még ott is elhagyatottnak és otthonta
lannak érezte magát. O, élet -  ifjú és zsenge élet, a meghitt sötétségből, az anya ölének 
otthonos melegéből a nagy és idegen, fényes világba tessékelve hogyan görnyed és 
hátrál, hogyan vonakodik -  idegenkedve és kedveszegetten -  elfogadni a műsort, amit 
kínálnak neki!

Hanem a kis Nimród (a kutya e büszke és harcias nevet kapta) lassan-lassan ízlel
getni kezdi az életet. Az anyai ősegység képének kizárólagos uralmát visszaszorítja a 
sokaság varázsa.

A világ sorra állítja neki csapdáit: a különféle étkek ismeretlen és elbűvölő illatát, a 
reggeli napfény négyszögét a padlón, melyre oly jó  leheveredni, a tulajdon tagjainak 
mozdulatait, a tulajdon lábát, a farkincáját, mely kópésan biztatja, hogy önmagával 
játsszon, az emberkéz becézését, mely alatt lassan bizonyos csintalanság érik, testet fe
szítő vidámság és vele a merőben új, féktelen és kockázatos mozdulatok vágya -  mind
ez lekenyerezi, meggyőzi és arra ösztönzi, hogy fogadja el az élet experimentumát, 
béküljön meg vele.

És még valami. Nimród mindinkább gyanítja, hogy amit itt sugalmaznak neki, az 
az újdonság látszatának ellenére alapjában véve olyasmi, ami már volt -  sokszor volt 
-  végtelenül sokszor. Teste megismeri a helyzeteket, a benyomásokat, a tárgyakat. 
Mindez lényegében nem vált ki belőle különösebb csodálkozást. Szemtől szemben egy- 
egy új helyzettel az emlékezetébe menekül, testének kútmély emlékezetébe, és tapo
gatózva, lázasan keres -  és megesik, hogy már készen találja magában a megfelelő re
akciót: nemzedékek bölcsességét, mely az idegeiben, a plazmájában rakódott le. Kü
lönféle tettekre, döntésekre lel, melyekről maga se tudta, hogy már megértek benne, 
hogy csak arra várnak, hogy kipattanjanak.

Zsenge életének színtere, a konyha, a maga illatozó csöbreivel, bonyolult és ingerlő 
szagú törlőrongyaival, Adela papucsának klaffogásával, a lány lármás sürgés-forgásá
val -  nem riogatja többé. Megszokta, hogy birodalmának tekintse, otthonosan mozog 
benne, és mindinkább azt a homályos érzést táplálja iránta, hogy ő a konyhához tar
tozik, hogy az az otthona.

Hacsak nem sújt le rá a padlósúrolás kataklizmája -  a természet rendjének felbo
rulása, a bútorok alá loccsantott forró lúg, Adela súrolókeféjének fenyegető csiszato- 
lása.

Am a veszély elmúlik, a kefe csöndben pihen a sarokban, elégedetten és mozdulat
lanul, a száradó padló a nedves fa kellemes szagát árasztja. Hogy visszanyerte szokásos 
területi jogait és szabadságát, Nimród sürgető vágyat érez, hogy foga közé kapja a 
padlón heverő pokrócot, és teljes erőből ide-oda cibálja. Az elemek csillapodása fék
telen örömmel tölti el.

Ekkor sóbálvánnyá dermedve megtorpan: előtte, talán három kutyalépésnyire, egy 
fekete maskara mozog, egy szörny, mely sebesen fut összegabalyodott pálcikalábain. 
A lelke mélyéig megrendült Nimród szemével követi a fényes rovar rézsútos útját, 
feszülten figyeli a lapos, fejetlen és vak törzset, melyet elképesztően mozgékony pók
lábak visznek.

A látványtól gyűlni, érni, duzzadni kezd benne valami, amit még maga sem ért, 
valamiféle harag vagy félelem, de az érzés inkább kellemes, és az erő, önbizalom és 
agresszivitás borzongásával párosul.
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És Nimród egyszerre csak mellső lábára veti magát, és egy hang tör ki belőle, amit 
még maga sem ismer, a szokásos vinnyogástól merőben különböző, idegen hang.

Kitör belőle egyszer, kétszer, és még, a vékonyka fejhang, mely minduntalan ki
csorbul.

Hanem hiába aposztrofálja a rovart e hirtelen ihletből született, új nyelven. A sváb
bogár értelmi kategóriájában nincs helye e tirádának, és a rovar, az ősi svábbogárrítus 
felszentelte mozdulatok közepette, tovább folytatja rézsút vivő útját a szoba sarkába.

Mindazonáltal a gyűlöletnek nincs még maradása a kutyus lelkében, nincs még fö
lötte hatalma. Az újonnan feltörő életöröm minden érzést vidámságra változtat. Nim- 
róg még ugat, csakhogy ugatásának értelme észrevétlenül megváltozik, önmaga pa
ródiája lesz -  valójában azt akarja kifejezni, hogy milyen páratlanul sikeres volt a pi
kantériákkal, váratlan borzongásokkal és csattanókkal teli élet e pompás előadása.

PAN KAROL
Körtvélyessy Klára fordítása

Szombat délutánonként nagybátyám, Karol, a szalmaözvegy, gyalog indult el a város
tól egy óra járásra levő nyaralóhelyre, asszonyához és gyermekeihez, akik ott üdültek 
és szórakoztak.

Mióta hitvese elutazott, a lakást nem takarították, az ágyat egyszer sem vetették be. 
Pan Karol késő éjjeljárt haza, elgyötörten és ziláltan az éjszakai dorbézolástól, amelybe 
ezek a kánikulás és üres napok taszajtották. A gyűrött, hideg, vadul feldúlt ágy akkor
tájt valamiféle mennyei kikötő, megváltó sziget volt számára, melyre ereje végső meg
feszítésével úgy zuhant rá, mint egy hajótörött, akit sok-sok napon és éjszakán át do
bált a felbőszült tenger.

A sötétben tapogatózva hanyatlott a hűvös toll fehérlő dombjai, gerincei és buckái 
közé, s úgy aludt el, szokatlan, fordított pózban, fejjel lefelé, tarkójával az ágy pelyhes 
húsába ékelődve, mint aki álmában át akarja fúrni, át akarja járni az éjszakával nö
vekvő dunyhák óriás tömbjeit. Mint úszó a vízzel, álmában harcolt az ággyal, úgy gyúr
ta és dagasztotta testével, akár egy nagy teknő tésztát, amelybe mindjobban belesüp
pedt, aztán a reggeli szürkületben kifulladva, verejtékes testtel ébredt, kivetve az ágy
nak arra a halmára, amit az éjszakai ádáz harcokban nem tudott legyőzni. Az álom 
árnyékából félig kiűzve így lógott öntudatlanul kis ideig az éj peremén, tüdeje levegő 
után kapkodott, s körötte nőtt, dagadt és kelt az ágy -  és újra ellepte egy kupac súlyos, 
fehérlő tésztával.

így aludt késő délelőttig, miközben a párnák nagy, fehér, lapos síksággá rendeződ
tek, melyen elcsitult álma vándorolt. E fehér országutakon tért vissza lassan magába, 
a nappalba, a valóságba -  és végül kinyitotta a szemét, mint az alvó utas, midőn a vonat 
az állomáson vesztegel.

A szobában a magány és csend soknapos üledékétől áporodott félhomály uralko
dott. Csak az ablak villódzott a legyek reggeli nyüzsgésétől, és szikrázva lángolt a sö-
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tétltő függöny. Pan Karol kiásltozta testéből, testüregeinek mélyéből az előző nap ma
radványait. Mint a rángógörcs, úgy tört rá az ásltás, mintha csak ki akarta volna for
dítani a testét. így dobálta ki magából pan Karol a homokzsákokat, a nehezékeket -  
az előző nap meg nem emésztett maradékait.

Hogy imigyen megkönnyebbült, s fel is szabadult, noteszába beírta a kiadásokat, 
kalkulált, számolt és ábrándozott. Ezután sokáig feküdt mozdulatlanul, üveges szem
mel, amely vlzszlnű, dülledt és nedves volt. A szoba vizenyős félhomályában, melyet 
az ablakon túli forró nap visszfényei derltettek fel, szeme mint holmi kicsi tükör 
visszaverte az összes fényes tárgyat: a fehér napfoltokat az ablakok réseiben, a függö
nyök aranynégyzetét, és mint a vlzcsepp, megkettőzte az egész szobát, a szőnyegek és 
az üres székek csendjével egyetemben.

Eközben a függönyökön túl a délelőtt mind fényesebben zúgott a naptól őrjöngő 
legyek döngésétől. Az ablak nem győzte befogadni e fehér lángolást, s a függönyök 
elaléltak a vakltó hullámzástól.

Ekkor pan Karol kikászálódott az ágyból, és csendesen nyögdécselve egy ideig még 
elüldögélt a peremén. Harmincvalahány esztendős teste hlzásnak indult. E hájtól puf
fadó, a mértéktelen nemi élettől elhasználódott, de a buja nedvektől még mindig duz
zadó szervezetben mintha most a szoba csendjében lassan érlelődött volna jövendő 
sorsa.

Ahogy ott ült, bamba tespedtségbe dermedve, mindenestül keringéssé, légzéssé, a 
nedvek sötét lüktetésévé változva, helyenként szőr borltotta, izzadt testének mélyéből 
nőtt, növekedett az ismeretlen, alaktalan jövő, mint valami iszonyú daganat, mely fan
tasztikus és soha nem látott dimenziókat ölt. Nem borzadt meg tőle, hiszen már érezte, 
hogy azonos ezzel az eljövendő óriás ismeretlennel, és ellenkezés nélkül vele együtt 
nőtt, furcsa egyetértésben, a csendes borzalomtól zsibbadtan, felismerve majdani ön
magát ezekben a roppant kivirágzásokban, ezekben a fantasztikus burjánokban, me
lyek ott érlelődtek lelki szeme előtt. Fél szeme most kissé kifelé fordult, mintha egy 
másik dimenzióba távozna.

Aztán e tompa szédületekből, e gyalázatos messzeségekből ismét visszatért önma
gába és a pillanatba; látta a szőnyegen a lábfejét, mely kövérkés volt és nőiesen finom, 
és nappali ingjének kézelőiből lassan kivette a gombokat. Utána kiment a konyhába, 
és a sötét sarokban megtalálta a vlzzel teli vödröt, a csendes, éber, kerek tükörlapot, 
amely ott őrá várt -  ez volt az egyetlen eleven és világos bizonyosság e kihalt lakásban. 
A vizet a mosdótálba öntötte, s bőrével lzlelgette poshadt, állott és édeskés nedvessé
g é .

Sokáig és gondosan tisztálkodott, sietség nélkül, szüneteket iktatva a különféle mű
veletek közé.

Ez az üres és kihalt lakás nem ismerte el őt, ezek a bútorok meg falak néma kritikával 
fürkészték.

Csendjükbe hatolva úgy érezte magát, mint hlvatlan vendég a vlz alatti, elsüllyedt 
birodalomban, ahol más, külön időszámltás van.

Saját fiókjait nyitogatva betörőnek érezte magát, és önkéntelenül lábujjhegyen járt, 
attól tartva, hogy felveri a zajos és szertelen visszhangot, mely ingerülten leste az al
kalmat, hogy kitörhessen.

És midőn végre-valahára, nesztelenül surranva szekrénytől szekrényig, darabon
ként mindent megtalált, és befejezte öltözködését a bútorok közt, amelyek némán, 
idegenül tűrték meg őt, midőn végre elkészült, és ott állt indulásra készen kezében a
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kalappal, zavar fogta el, hogy az utolsó pillanatban sem talált rá a szóra, mely feloldotta 
volna ezt az ellenséges hallgatást, és lemondón, lassan, lehorgasztott fejjel elindult az 
ajtóhoz -  miközben az ellenkező irányba -  a tükör mélyébe -  a nem létező szobák kihalt 
során -  örökre hátat fordítva ráérősen távolodott valaki.

Határ Győző

BŐRVÁSÁR
látogatás az Egyetemi Kórház elfekvőjében

napjaimat szaporítom
mások napja rovására 

szerelmesem szomorítom: 
bőröm viszem a vásárra

bőröm Elé kiterítem
elevenje vérmeleg még 

meztéláb lép rá szelíden
-  csigamászó csupa-emlék -

de ezen az eleven-bőr 
betegházi árverésen 

ki nem kászálódunk ebből
el se bújunk te sem én sem

itt nincs Krisztus nincs talizmán
-  halandóság rabigája! -  

Ördög veszi-viszi irhám
nincs ki őt túllicitálja

ráígér Ő egy petákkal
-  szerelmese sirathatja! -  

ki a görccsel ki a rákkal:
néki derekát beadja

„betelt a Föld fájdalommal”: 
diadalmat vőn ármánya 

így elhullanunk halommal
-  ez is Gonosz találmánya


