
JAMIE MCKENDRICK

Az angyalos ágyakat készítő Sámlis Pisti messzebbről nézte a te
metést, kivárta, amíg szétszéled a rokonság, és csak akkor ment
oda Marikához, amikor az a férjével és a kislánnyal egymagában
maradt az utolsó koszorúkat sírra helyező munkások között.

A faluban sok éve mindenki Sámlis Pistinek hívta, a fiatalok
nak fogalmuk sem volt, hogy mi az igazi neve, még az István
ban sem lehettek biztosak. Fehérre festett sámlikat árult, maga
készítette őket.

Abban az időben is sámlikkal foglalkozott, amikor senkinek
sem kellett portékája, mert régen kiment a divatból az efféle asz
talosmunka.

Raktárra dolgozom, van vagy százhúsz sámlim apadláson,
mondta a kocsmában, borostás, barázdás arcához nyomva a párás
sörösüveget, nyár volt, meleg, így hűtötte magát kívülró1 is a sörrel.

Ne mondd már Pisti, megette azokat a szú, évődtek vele a fi
atalok. Azt se tudta mindegyikük, hogy mi az a sámli, de ennek
ellenére Pistinek szívesen fizettek egy-egy italt. Többnyire sört
ivott, de a temetéseken mindig jóféle pálinkát. A sírásók körül
sündörgött, azok nem sajnálták tőle, itatták. cserébe az italért el
kérte a szerszámukat, és helyettük dolgozott valameddig.

A vulkanológus
Atanáziusz Kireher

miután befejezte alapvető

művét a kopt nyelv nyelvtanát
(amit joggal rokonított a hierog-

lifákkal) ott hagyta Rómában a bioorosokai
és belekezdett a tűzhányókról iri latin nyelvű

traktátusába. Meglátogatta az Etnát, meg a Vezúvot,
és az utóbbiba bele is ereszkedett, annak belső falán le

engedve kátélen, mind kisebbé és kisebbé válva, akárcsak
egy fonalon csüngő bogár, amelyik parányi adamant-tűkkel

van az ég boltozatához tűzve. Itt elkerülte a méregzett sárga lángok
gázgárgetegeit, egyre lejjebb hatolva a kénkő és várás hamu kertjein

át. Látta az előcsarnokot, amelyik földalatti tüzek roppant labirintusához vezetett,
bitumen-tavakhoz és égő barlangjáratokhoz, amelyek a föld és tengerek alatt össze

kötötték Izlandot Patagóniával. Könyvében felmérte a tűz birodalmát és előőrseit,

Héphaisztosz egész, megkfnzott testét, akinek olvadt szívére építjük ingatag városainkat,
ide ültetjük és itt gondozzuk múlandó ligeteinket.
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Jamie McKendrick, angol

költő, Oxfordban él. Ez a

két vers legutóbbi vers

gyűjteményéből (Ink Stone

[Tintakő, 2003]) való.

Tintafolt
Ezt az új kabátot tintafolt tette tönkre,
amely a belső zsebembó1 szivárgott át,
sötéten, amelynek kékesfekete és bibor szélébó1 látszik,
hogy ez annak az ügyes kis szerszámnak köszönhető,

amit a magyar Bíró László szabadalmaztatott,
hogy aztán a francia Marcel Bich forgalmazza.
Úgy kell most inselnem, mint az irnok-céh
címerét - azzal a nem-kötelező nikotincs{kkal együtt,
amely csersav-vörösre festette körmeimet-,
ez egy gyorsaII száradó anyag, fénytlirő, félig-vízhatlan,
(bár anatéma a kinaiaknak, akik még az üveges
tintát is barbár szemétnek tekintették)
- fekete tinta, a szív vére, Káin bélyege.

De hogyha Ábel neandervölgyi volt
és a Modern Káin volt, aki megölte,
nem annyira Isten kedvence, bekerített
településeivel és veteményeskertjével, de mégis
az, aki aztán feltalálta a biro-t,*
hogy azzal az eredendő bűn történetét leírja,
míg a másik meg kifolyt a gén-ciszternából
- ő, azokkal kó1corszakbeli nem-pattintott szerszámaival,
sürü szemöldökévei és ragyás nyakszirtjével
és gyengéd gyerek-temetéseivel, amelyeket
piros szarvasfoggal és vörös-okker bőrökkel díszített ...
a testvérgtJilkosság első vércseppei
szennyezik a tintatartót, a vorjú-tollat vagy az üreges nádat
- a vezeklés jeleként, epe-feketén, marhaepe-váladékkal.

*A golyóstoll angol neve
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