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 – A pénzét, asszonyom.
 – Nem kérek.
 – Heh?
 – Már mondtam, hogy nem kérek. 
 – Mit?
 – Csokoládét.
 – Csokoládét?
 – Csokoládét akar nekem eladni, nemde?
 – Milyen csokoládét, asszonyom!?
 – Cukorkát?  

Csigi Klaudia fordítása*

*A fordítók az ELTE BTK Brazil Tudományos Központ szervezésében megvalósuló műfordítói 
kurzus hallgatói.

Izsó Zita

A másik ajtó
Azt hitték, csak szimulál,
nincs is semmi baja,
pedig több napja esett az eső,
mintha már nyálazta volna az ujját az ég,
hogy átlapozzon az élete felett.
A legkisebb gyerek talált rá. 
Teljesen kétségbeesett, de egyedül nem tudott sírni,
olyan volt a fájdalom, 
mint egy legalább két hangszerre írt fantázia.
Pedig most azonnal meg kell ölni a jövőre vonatkozó terveket, 
mint a hátsó kertben a tyúkokat,
mielőtt a közeli erdő rókái megéreznék a gazda halálát
és magukkal ragadnák mindegyiket.
A baromfiketrecek mögött
egy háromkerekű bicikli gurul le a domboldalon,
tehetetlen dühében a gyerek lökte le. 
Egyre gyorsul, mint az évek előrehaladtával az élete.
De ő ezt nem látja. Mert már ott áll,
ahol nem egyetlen fényes alagút lesz majd előtte, 
ahogy annyian hiszik,
hanem váratlanul nyílik majd meg több ezer ajtó,
akár egy hosszan tartó, képzelt betegség sebei.

Vérmérgezés
Az előtérben hallottuk,
hogy magában beszél.
Amikor beléptünk hozzá, elhallgatott,
visszabújtak a szájába a szavak,
mint a padló repedéseibe a bogarak.

A férje mindig kérte, ne beszéljen vele csúnyán, 
de ő azzal védekezett, hogy a visszanyelt szavak
szétmarják a nyelőcsövet, mint a sósav.

A fiai körülugrálják.
Azt mondják, már egy ideje nem beszél.
De én tudom, hogy olyan, mint egy háborúba küldött anyahajó,
tőle indul minden
a veszekedések során az ő szavait ismétlik
és hozzá mennek vissza utánpótlásért, 
ha már nem jut eszükbe semmi.
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Műanyagszennyezés
Az lett a büntetése,
hogy összeszedje a műanyag szatyrokat az utcán.
Viccből a fejére húzza az egyik zacskót,
de nem a halálra gondol, hogy meddig lenne így elég a levegője,
hanem arra, hogy hányszor születhetne újjá,
hány újszülött tüdejét tölthetné meg első felsíráskor
a zacskóba szorult levegő.

Zacskóval a fején le nem bomló bűneire gondol.
Amik a legtovább megmaradnak belőle,
mint a halottakon a cipő gumi talpa,
amivel túl messzire jutottak, 
oda, ahonnan talán már nincs visszaút.

Eszébe jut az apja. 
Nem is ismerte, de tudja, mit tett.
Ezek a bűnök mélyen megmaradtak benne, 
mint a szétroncsolódott műanyagkupakok és szatyrok darabjai 
annak a halott madárfiókának a testében,
ami soha nem is találkozott az emberrel. 

Bene Zoltán

Isten, ítélet
− részlet az azonos című regényből, melyben Szórád Lőrinc Nápolyban találkozik Estával −

Az 1343. esztendő Karácsony havának utolsó napjaiban Kistapolcsányi Miklós uram titkára 
hívatta Lőrincet. Szokásához híven nem sokat kerülgette a forró kását. Amint a klerikus meg-
hajtotta előtte a hátát, pattogó hangon rögvest kiadta az utasításait: a városfalon kívülre küldte 
Lőrincet, egy régi római villába.

− Egy nő él ott. Mégpedig a királyság számára fontos nő. Egészen pontosan fogalmazva: egy 
Damján testvér bizalmát élvező fehérszemély. Nem erkölcsös, ám annál hasznosabb. Meg kell 
ismerkedned vele. Úgy véljük, elérkezhet az idő, talán hamarabb is, mint üdvös lenne, amikor 
szükség lehet arra, hogy tudjatok egymásról.

A titkár mindössze ennyi magyarázattal szolgált. 
Lőrinc nem igazán értette, mi lesz a dolga, sem azt, miért és kinek lehet fontos egy villában, 

elzárkózva élő nő. Azt azonban réges-régen megszokta már, hogy amikor Damján testvér, vagy 
az emberei utasítására cselekszik, úgysem látja át, miért kell megtennie, amire éppen utasítják; 
kérdezősködni pedig végképp hiábavaló. Néha azon tűnődött, vajon a köpcös barát és kiterjedt 
bizalmasi hálózatának nálánál magasabb rangú tagjai vajon meg tudják-e okolni minden egyes 
lépésüket? Néha olyan érzése támadt, egyszer-egyszer csak azért küldenek valakit ide vagy oda, 
ilyen vagy olyan megbízással, mert nem jut eszükbe más, a cselekvés látszatával viszont fenn-
tartják a látszatát annak, hogy uralnak minden helyzetet. Kistapolcsányi uram titkára kivált 
olyan figurának tűnt számára, aki szeret fontoskodni és titokzatoskodni, és aki azért, hogy még 
nagyobb homályba burkolja mindazt, amivel megbízták, és aminek minden részletéről és moz-
gatórugóiról alkalmasint neki magának sincsenek egészen pontos ismeretei, sehová nem vezető 
szálakat szövöget a nagy történet amúgy is már-már átláthatatlan szövedékébe… 

A tengerparti villa kopasz és örökzöld fák gyűrűjében állott, a sápadt téli Nap fényében olyan-
nak tűnt, mint egy festmény valamelyik észak-itáliai kisváros templomának a falán. Lőrinc és 
Edömér pár percig itták magukba a kétségkívül szépséges látványt, mielőtt a villát övező falhoz 
léptettek volna. A kapu őrzője Kistapolcsányi-címert viselt a pajzsán. 

− Az urad titkára küldött – mondta Lőrinc a köszöntés formaságai után. 
− Esta asszonyhoz? – kacsintott a vitéz. 
− A hölgyhöz, aki itt él – közölte Lőrinc tárgyilagosan. 
− Magyarok nem szokták látogatni – vonta meg a vállát a vitéz. − De téged ismerlek, láttalak a 

városban meg a Castel Nuovoban többször. 
− Akkor talán engedj be bennünket – szólt közbe Edömér.
A legény félreállt, Lőrinc és a társa beléptettek a villa udvarára. 

− Isten hozta kegyelmeteket! – köszönt rájuk Kunigunda a tornácról. 
A hangja szívélyesen csengett. Edömér tetőtől talpig végigmérte a lányt.

− Nyilván nem te vagy a hölgy, aki itt él – állapította meg, majd, látván, miként borul el a lány 
arca, hozzátette:

– Te nem vagy talján. 
− Esta asszony is Budáról jött – világosította föl Kunigunda az érkezőket. Arca újra barátságo-

san ragyogott feléjük. – Bár eredetileg itáliai születésű hölgy. 
− Vártál bennünket? − firtatta Lőrinc.
− Igen.
− Megüzenték neked a jöttünket? 
Kunigunda erre csak sejtelmesen mosolygott. Edömér a lovászfiúra bízta a lovakat. Lőrinc 

közben alaposan körbenézett, észre is vette legott a galambdúcot. Hát így érintkeznek, állapí-
totta meg magában. Az avignoni követség híreit is galamb hozta. 

Budaházi Tibor: Kiállítási enteriőr


