
ahonnonforgalom megváltozása beszél belőlem. Töredelmesen bevallom, a Lélekha
rangjáték óta abból a kötetnyi új versből, amennyit írtam, a legtöbbje "konzervatív",
megrímelt költeményes gógicse. Fiatalok .modem" halmazversejbetűlírájaközt kiszed
ve kiordít ásatagságával. De hogy majd minden versszöveg megrímelve indul bennem,
ez onnan van, hogy megcsömörlöttem a sorokba tördelt álversektől, elundorodtam at
tól a beláthatatlan versözöntől. amely - a soreltördelés ürügyén - a versdiáré mo
rotvaía alá meríti a világot. Amúgy még mindig elég nyitott vagyok s (ha zenei ígényte
lenségét figyelmen kívül hagyom), nagyon tudom méltányolni a rock-video balladák le
leményességét és azt, hogy ez a rock-video robbanás az igaz dolgok organikus tenné
szetességével történik velünk, körülöttünk: új műfajjal kecsegtet. .. De igazában innen,
wimbledoni remetemúhelyemból is inkább arra figyelek, hogy mi történik a Honban.
Íródik-e olyan nekem való könyv, ami körülöttem, az évente remekműveljelentkező

nagy olasz, francia, angol irodalmak zajgásában kiállja az összehasonlítás próbáját.

- És végezetül: min dolgozol most? Ha azt válaszolod, dolgozot, ez is azt jelenti:
hiszel az irodalomjövőjében. .

- Kérdéseddel meglepsz: ez így soha fel nem merült bennem, az irodalom jövőjébe

vetett hitem soha meg nem rendült. No de elsőbbet, hogy min nem dolgozom. Mire ezek a
sorok napvilágot látnak, megjelenik új kiadványom, az Angelika kertje és Aszép Palásthyné
- elbeszélésválogatás öt évtized terméséből, két nagy alakú, 600 oldalas kötet. Noha ez
sem igazi"Work in Progress" , mert a java kész, hamarosan nekiülök új filozófiai opuszom
kiszedésének - bár a szedés olykor felér egy újraírással: tán még az idén tető alá hozom.
Azután? Hogy cserbenhágy vagy újra megsarkantyúz rajtam lovagló démonom?! Ma olyan
korban vagyok, amilyenben Izidor bácsi lehetett - Kner Izidor Gyomán, akinek
Édesapám alkalmazottja volt a nyomdán, és akit én, hároméves csöppség a porból
feltekintve, tréfás óriásnak láttam. Sokért nem adnám, ha összeakadnék vele a wimbledoni
dombon és megkérdezhetném. Izidor bácsi, elég-e az a kiskevés, amennyit betakarítot
tam? Vagyvan-e még odahaza Kínai Fal, s nekem borsóm, arra hánynivaló?

Rónay László

NOVALIS

Láthatlak ezerféle képben

Láthatlak ezerféle képben
fotfestoe szépen, Mária,
egy sem rajzolhat meg aképpen,
legjobb lelkemnek látnia.
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Tudom, a vílág hangja végre,
mint az álom, messze lebeg,
s menny foghatatlan édességre
szólítgatja érzékemet.

Kalász Márton fordítása


