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Kozák László

IRODALMI MÚZEUM

Fehérné valaki másról beszélt, 
holott -  Zsukától tudjuk -  a kávéházban 
az ő kedvese, a visszahódítandó, esett 
a csodálkozástól a mázoló ponyvájába.

Halász feltápászkodott, pezsgőt rendelt 
nekik, ő pedig lovagot Adélnak, utazik. 
Miközben halkan játszottam a zongorán, 
mögöttem már-már botrányos danolászás.

Balkay játszotta Adyt, mérgesen csattant: 
ki nem állhatom az úgynevezett úrinőket -  
kérette magát, hosszan, a találkozás előtt.
-  Hallottam már magáról, mosolygott Adél.

A hangja mély volt -  Zsukától tudni -, 
akkor még nem dohányozta el, míg Fehérné 
csak a hajnalra emlékezett: Adyék mögött 
lépdelt Halásszal, lemaradva, boldogan.

Zsuka leírta, második kiadás, betartotta 
a megállapodást Fehérnével szemben. Adél 
valóban utazott, Ady elkísérte egy darabon: 
Váradon három napig senki sem látta.

A múzeumban, múzsák között, a danolászós 
is bemutatkozott: Zsuka férje vagyok.
Az egész történetből kiviláglik Fehérné.
Ott ül, az övé volt mindig is Halász.
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már annyit vártam nem tudom 
a postaládát mért lesem 
és szívdobogva mért nyitom 
már annyit vártam nem tudom
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amit szeretnék nem lehet 
jöhet levél vagy nem jöhet 
már annyit vártam nem tudom 
amit szeretnék nem lehet

a postaládát mért lesem 
már annyit vártam nem tudom 
mert ittragadtam félúton 
jaj visszajönnöd nem lehet

te úgyse jössz én nem megyek 
hát szívdobogva mért nyitom 
már annyit vártam nem tudom 
már annyit vártam nem tudom

RAINER MARIA RILKE LEVELEIBŐL
Báthori Csaba fordítása

Lou Andreas-Saloménak

Párizs, 1914. június 26-án (péntek)

Lou, kedves, Te tudsz és megértesz; ha láthatnék egy másodpercig a Te szemeddel, úgy, 
amint elgondollak, lehetnék a belátó Másik: megerősödve térnék vissza bonyodalma
im közé, beláthatatlan, oly messziről előkészített életembe. Isten tudja, mennyiben elő
zi meg a Wendung című vers azoknak az új viszonyoknak érkezését, én messze hátul 
kullogok, isten tudja, efféle összeomlásokat egyáltalán kibírok-e még, hiszen a makacs 
erők továbbra is visszaélnek hatalmukkal, és a leghallatlanabb félreértésekben merül
nek ki. Ezért reméltem olyan beláthatatlanul sokat attól, hogy végre egy emberi lény 
helyes és szerető közelébe kerülök, mert ezzel helyreállt volna minden distancia: a 
világtól való távolság rögtön = végtelenné változott volna, a saját testemtől való távol
ság rögtön = nullává, és közöttük ott van minden szám, ártatlan árnyalatokban. így 
azonban a túlzott figyelem néhány dolgot óriási életnagyságban közelembe tolt, más
részt pedig közém és saját felizgatott testem közé olyan viszonyokat iktatott, melyek 
valószínűleg hasonló tévelygésekkel járnak, mint a testi dolgokhoz való viszonyaim 
általában. így minden porcikámba katasztrófa fészkelődött, minden izmom hamisan 
lötyög. Eszembe jut, hogy a világ szellemi elsajátítása ott, ahol az tökéletesen a szem 
segítségével történt, mint az én esetemben, tartósan veszélytelenebb a képzőművész 
számára, mert ez az elsajátítás megragadhatóbb formában, testszerűbb eredmények 
létrehozása révén kielégülést talál. Én olyan vagyok, mint a kis kökörcsin (láttam egy
szer egy római kertben), olyan tágasra nyílott napközben, hogy éjszakára nem bírt


