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– Te állat! – ordítottam, vagy ordítottam volna, ha beszélni tudok. – Te állat, én azért 
jöttem ide tengereken és szárazföldeken át, hogy a te szaros szabadságodért harcoljak! 
Hogy veled együtt gyôzzek a koronás gazember fölött! – Ô azonban rezzenetlenül tar-
totta a puskát, és a csövével intett: Eredj!

Nagy nehezen megfordultam, és tántorogva megindultam visszafelé. Hátra-hát ra-
néztem, és láttam, hogy a puskacsô továbbra is a fejemre irányul, míg gazdája fél kézzel 
vékony szivart vesz elô a zsebébôl, és a szájába teszi.

A priccsen felfelé mászni könnyebb volt, mint lefelé. Bebukfenceztem cellámba, és 
egy percre megpihentem a földön. Aztán gyorsan munkához láttam. A ládából elôvettem 
egy bôrdarabot, nyeles villahegyemmel addig kínlódtam, míg egy szalagfélét sikerült 
lemetélnem belôle. Egy másik darabot, nagyjából négyszögletest, a vizeskancsó tetejé-
re simítottam, és rákötöttem a szalaggal. Egy hosszabb vászoncsík két végét összekötöt-
tem, és abból afféle általvetôt rögtönöztem. Egy kisebb, háromszög alakú vásznat az 
emelôként használt lécre kötöttem, de le is vettem róla, és elraktam a vizeskancsó mellé. 
A tálcáról elvettem a lepényt és a gyümölcsöt, és ezeket is elcsomagoltam. Körbepillantot-
tam, de nem láttam mást, amire szükségem volt. Rögtönzött tarisznyámat átvetettem a 
vállamon, és kimásztam az ablakon. A férfi a legközelebbi épület falának támaszkodva 
szivarozott, puskáját már a vállára akasztotta.

Hátat fordítottam neki. Észak felé indultam, ahol egyszer majd talán találkozhatom 
kínzóimmal. Ahol ôket találom, ott az otthonom.

1990; 2007

Petrik Iván

EMLÉKEIM AZ URALKODÓ IFJÚKORÁRÓL
(man at work)

addingham nesfield ilkley otley
a folyó mentén délkelet felé ó a wharfe
könnyû lesz elfelejteni szelíd sodrását
holnap ha szerencsénk lesz

délnek fordulunk és nem fogok emlékezni
mint a király alkoholtól megduzzadt 
szoborszürke arcára amelyet rózsafüzérként
körít szakálla s mintha könnyei sós folyása
fehér lepedék ül két orrtövén de john cressy 
gyorsabban jött mint gondoltuk a stainburni 
dombokról még délelôtt aláereszkedett
mi éppen csak át tudtunk kelni jókor hajnalban 
a két folyó összefolyása után egy pipafüstnyire 
az elsô gázlón az ocsmány hidegben 
és dideregve vettük az utolsó jó tanácsot
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míg ölhetsz foglyot ne ejts
a leathley melletti síkon remegô lovakon ülve
valahol máshol akartunk lenni menetelni
észak felé vissza a mindennek tükröt tartó
hidegben élénkzöld legelôkön ahol majd 
egyszer a lidley woodsi víztározó lesz
most persze még nyoma sincs
de nem nézelôdni képzelôdni jöttünk hanem

beteljesíteni a rendelést lemészárolni
testvérként elunt elleneinket így törekedni
a legjobbra amit csak sorsunk enged nekünk
bár nem tagadom fertelmes látvány volt 
a lord cobham of sterborough sisakrostélyán 
kikandikáló nyílhegy vagy will pulleston 
neki combját faragta meg
durván egy kelevéz hogy csontja 
is kifordult s az ifjú percy 
sir thomas szakálltalan lányos arcát
félig lehántotta egy nehéz kard
s a habókos walesi owain glyn dŵr

gerince mellett fúrta át testét a kopja
és arundel earlje barátom richard
kinek fejére nem leltünk az ingoványban
a köd közben leereszkedett rájuk
john holand fütyörészett aztán hányt
greg sais bámult maga elé egy árva
szót nem szólt én a holtakat szemléltem
ahogy bordájukból kiáll
kettétört zászlós kopjaszár
morfondíroztam a dolgon mint bertrand 
de born a provanszál költô hajdanán
az ingemen a vérfolt úgy éget 
mintha húsomat sütné rajta
a kolduséj amely tisztábban ad meg
minden szenvedést öszvérháton 
rabolt málhák fölött örökkön
örökké mintha szívünk legmélyebb üregébôl 
így rikoltott a bolond kinek talán 
az elôzô perc vette el az eszét 
veletek vagyok mindig mert 
sosem vagytok sehol
pool harewood collingham azaz tovább
kelet felé a yorki udvarházhoz nyitva már 
az út eltûnnek a dombok szétszaladnak mint 
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a birkák fent kirkcudbrightban otthon
a hulla-fényben bôrig ázva
a mindenség bélsarába nyakig préselôdve
szürke kezeinkkel minden foltot
letörlünk a homlokunk azon helyén
ahol az isteni gondviselés lát 
belénk és úgy szeretnénk hogy a világ 
tengelyén lovagoljunk legfôbb 
támaszunk hogy szerte a királyságban
igazán élôk csak mi vagyunk
léptetünk völgyben mintha fent baktatnánk
hegyfokon a folyó partot mosó vize pedig
járványt ígér alattunk melyben derûs
beteggé mossuk kiszáradt arcunk szavak
helyett a fegyverünk szerelmével hivalkodunk
fel kell még jegyezni hogy urunk miután

york biztonságos falaihoz értünk
a következô szavakat intézte lovagjaihoz
többször jártam már híveinknél e vidéken
de mondhatom volt már nyugalmasabb utam
mindazonáltal a táj egyedülálló
elhagyatottsága kárpótol mindenért
isten segedelmével… a további szavait nem 
értettem és késôbb sem találkoztam senkivel
aki fel tudta volna idézni sôt olyannal
sem aki emlékezett volna arra hogy york
biztonságos falai elôtt stb. stb. stb.

Babiczky Tibor

ÖRDÖGSZEKÉR

Verdes a szélben az ablak.
Az élôk fekve maradnak.
Most nyugat felôl egy árnyék
a háztetô fölött átlép.

Rátapos cserépre, kôre.
A múltam kihull belôle.
Nem lépek félre elôle.
Nem lépek félre elôle.
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Állok kitátott ég alatt.
Kövér lombokba szél harap.
Nincs arcom már a tükörben.
Ketrec vagyok körülöttem.

Két testbôl csillagalakzat.
Fordul a fényre a magzat.
Van tüdeje, szíve, lába.
Van lelke. Kész a halálra.

Verdes a szélben az ablak.
Az élôk fekve maradnak.
Most nyugat felôl egy árnyék
a háztetô fölött átlép.

Rátapos cserépre, kôre.
Kihuny az összes fény tôle.
Nem lépek félre elôle.
Nem lépek félre elôle.

Horváth László Imre

A TEST MEGMOSÁSA

„Magamra maradtam,
mert kezed rám nehezedett,
bánattal töltöttél el.
Miért tart fájdalmam szüntelen,
miért nincs gyógyulás 
súlyos sebemre?
Olyan vagy hozzám,
mint a csalóka patak,
amelyben nincs állandóan víz.”

(JER, 15, 17–18)

1

Beszélgettek néhány szót,
azután egyikük meghalt.
A másik ott marad, felhívta
telefonon a mentôket,
amíg nem értek ki, 
megmosta a felesége testét.
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Egy be nem fejezôdô búcsúzás 
kezdete volt ez.
Talán nem akarta hogy 
így lássák mások, tisztán
akarta útjára bocsátani.
Fiatal korában katona volt,
ejtôernyôs elitkatona, ha 
békeidôben is, de láthatott ezt-azt,
én úgy képzeltem, ez is számít,
vagy csak hogy falusiak voltak,
városban talán inkább otthagyják 
mozdulatlanul a testeket, amíg
szakemberekre várnak, akik a halált
becsomagolják valamiképp. 
Az évek úgy hozták, hogy 
semmit nem ismert jobban,
mint a felesége testét, most
az ágyon szépen elrendezte
tagjait, levetkôztette, talán
vödörben vizet vitt oda, gumilepedô
lehetett az ágyon, nem kellett nájlont 
alá tenni, nem lett nagyon vizes,
ahogy a szivaccsal végigdörzsölte. 
Hatvanvalahány évesek voltak, 
harmincöt-negyven éve 
ismerhette ezt a testet, látta
ahogy a három szülés megváltoztatja, 
vagy az idô, a karcsú parasztlány
telt öregasszony lett, végül
a betegség vette állkapcsába 
a testét, a bôre megsárgult, szörnyen 
megsoványodott, összekuszálódtak 
rajta a szomorú, földmély ráncok is
(a konok vonások, amiket ott hagyott
neki a gyerekei és néhány más rokon arcán).
A mozdulatok elbúcsúztatták a 
testet, ami eddig kísérte, 
véget értek a szeretkezések,
véget ért a beszéd, elmúlt a tekintet,
a ház kiürült örökre, amikor
a mentôsök hordágyra fektetve 
az autójukba tették a feleségét. 
Az egyetlen reménysugár saját 
közeledô halála volt, a veszteség 
elviselését egyedül saját 
pusztulásunk biztos tudata enyhíti,
hálásan, azt is, csak így fogadjuk el. 
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Miután szakítottunk, szeretkeztünk
és hazamentél, én a másnapi 
nyelvvizsgára való felkészülésként 
éjjel a Trója címû amerikai filmet 
néztem német nyelven, ez az Iliász 
feldolgozása (kihagyták belôle 
például az istenek beavatkozásait, 
az egészet néhány színészi játék
menti meg a teljes blôdlitôl). 
Annál a jelenetnél, amikor 
Priamosz elkéri Akhilleusztól
Hektór testét, engedje, 
hogy elvigye a fiát, hogy 
megmossa, pénzdarabokat 
helyezhessen a szemére, 
fizetségül a révésznek, és
elégesse a halotti máglyán,
eszembe jutott a tested, 
nem sokkal több, mint
fél éve ismerem, még ma is 
döbbenten bámultam, 
szép vagy, fiatal vagy. 
Mi a történet után csak 
a kezünket mossuk meg, mintha 
civilizáltak lennénk. Bár én is
megmosnám a tested, mielôtt
elengedem, hogy ne lássalak, 
ne érjek hozzád soha többé.

Lázáry René Sándor*

BARLANGÁSZATI PÉLDÁZAT

A nô kopoltyús változány,
Ám rajta szent kopoltyúk!
De Ô, kiért elkárhozám,
Másnapra megkopott tyúk.

∗ Lázáry René Sándor 1859. szeptember 17-én született Kolozsvárott. 1890-tôl már fôleg Marosvásárhelyen 
élt – Marossárpatakon hunyt el 1929 októberében. Költôi mûveinek és írott hagyatékának méltó felfedezé-
se még hosszú ideig váratott magára. Verseinek legelsô, bár elenyészô része csak 1992 augusztusában került 
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Se lát, se hall, kapar, tolong –
Puhány, barlangi gôte...
Hogy is hihetted azt, bolond,
Hogy tán lehetne Ô te!

A nô kopoltyús, sík, hideg,
Kétéltû, álnok, mérgezô...
Érj hozzá, elméd sínyli meg,
Ha szép, hû álmot érte szô!

Vak, foghatatlan lény, setét –
Tétlen pang, s mégis Ô tét...
Homályban hagyja lényegét,
Mint barlangmélyi gôték.

Kolozsvárott, 1877 márcziusában

MADÁRTAN

Berzengô küzdér földi lélek
Örvös hengér kôforgató
Apró lombár fütyöld ki kérlek
A bánat meddig hordható

Kékbegyû zenér messzi édencz
Dallam borzongat rámtalál
Negédes hang még meddig élsz zengsz
Érettem éji bájdalár

Jaj kis fülöncz holdfény különcze
Boldog ki több estét megér
S még nem jön hogy szivét köszöntse
Zordon szél zöldeskék jegér

Marosvásárhely, 1909. november 25-én

elô a marosvásárhelyi Molter-hagyatékból, aztán késôbb mind nagyobb és nagyobb adagokban, de szinte 
véletlenszerûen, a Teleki Téka titkosított állományából, illetôleg a költô özvegyének, Vajdaréthy Júliának 
hosszan lappangó hagyatékából, továbbá más, korabeli (részben családi, részben baráti) hagyatékokból is. 
Igen terjedelmes, bár eléggé szétszórt lírai  életmûrôl lévén szó, még a Lázáry-versek és -verstöredékek szá-
 mát tekintve sem bocsátkozhatunk számításokba, sem elôzetes mérlegelésekbe, mert a már-már egésznek 
mutatkozó szövegkorpusz még újabb meglepetéseket is tartogathat – földolgozása roppant idôigényes, 
hosszú évekre rúghat, ám kétségtelenül folyamatban van. (Közzéteszi: Kovács András Ferenc.)
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TÉRKÉPÉSZETEK

Tamási Áronnak, Marosvásárhelyrôl

Csak élek itt – múltak romhalmazán...
De bárhol is – tudom, hol van hazám,
S ha kedvem újdon térképekre ványad,
Tudom, hol fekszik Szatmár, Bánya, Várad,
Kolozsvár, Torja, Bözöd, Torda, Dés,
Míg száz rideg kéz körzôt forgat, és
Átléniáz örök határokat,
S tûréshatárt törlô határozat
Vonalzókkal kiméri – hol marad
(Bár mindig ott, egy helyben volt) Arad,
Temesvár, Lippa, Nagykároly, Szalonta?
Lejárt mappákat raktárol halomba
Sok égi-földi Térképészi Cég,
De gôze sincs, hogy merre Kézdiszék,
Nagyenyed, Déva, Csík, Gyergyó, Barót,
S Parajd, habár a híre sóba rótt...
Én ismerem, nekem nem ábra tán
Székelykeresztúr, sem Szentábrahám –
Más írja ferdén, méregesse srégen,
De én tudom, hogy merre Medgyes, Régen,
S az Érmellék is mettôl meddig ér,
S miért kövér a bukaresti bér,
S a Székelyföld, ha gazdag, mért szegényebb,
S miért születnek góbés rémregények?
Miért sírván kacagtató a fátum,
Miért az Úr, ha szinte ránk se lát, un,
S az ördög is, ki tudja, min mulat –
Miért szitok, szó, bús, vad indulat,
Miért fohász a föld, a nyelv, a lélek?
Már-már magam sem értem én... Csak élek –
Maradtak itt még félkész részletek,
S kicsit talán itt még szétnézhetek,
Míg engedik vak térképészetek...

Marosvásárhely, 1929. április elsején
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PÉLDÁUL MEXIKÓBAN...

Túlédes fényben minden megrohad,
Oszlásnak indul, visszatér a zöldbe –
Elpusztult puma, marcangolt majomdög,
Széttépett tapír, jaguártetem,
Bûz, pára tesped kajmánbôr mocsárban –
Quetzál se száll le ôserdôk bozontján.

S az óriási kígyó még emészt...
Most nem szorongat, nem roppantja széjjel
Az áldozat szent kiszemeltjeit,
A mélyben hétszer megcsavart idôket –
Síkos, csomós tömegbe roskadón
Csontok ropognak, rég fölfalt világok
Már összeérnek, egymáshoz tapadnak,
Ôrlôdnek bomlott, pépes semmiben –
Majd önmagukba gömbölyödnek ismét,
Miként öldöklô hüllô elpihen...
Túlédes fényben minden megrohad,
Oszlásnak indult órák percegése
Sikálja eltûnt istenek tetôit,
Lefoszló hús kihûlt oltárait –
Kô borzong gránit alkonyok gerincén,
Ég lépcsein, törött romoknak ormán...
Quetzál leszáll tarajló oszlop éjén.

Túlédes fénybe omlott, megrohadt
Felhôk szívét is játékból kitépik –
Vak végtelenség kéklô mellkasát
Feltörve nyitják megkövült kezek,
S tûz lüktetését füstté markolásszák.
Fönt tajtékzó csillagzatok lobognak –
Quetzál kiált alászállt lelkekért.

Marossárpatak, 1929. augusztus 2-án



1262 

Imre Flóra

VALLÁSTÖRTÉNETI MOTÍVUMOK

kifeszítettem magamat rád
ezt mondja Nut az ég istennôje
keskeny arcod szemed tengere ajkad
felragyogsz mint a Nap a fényhegyen
a mellkasomban bordáim mögött
feszül az ég a föld felett
közöttünk ez a mágneses tér
a legcsekélyebb mozdulatra
villámnyi feszültséget indukál
az egyiptomiak a földet
hanyatt fekvô férfinak látták
kifeszítettem magamat rád
az artéria lüktetése
feszesen fénylô nyakadon
ez a növekvô fájdalom
felkaromban vállamban mellkasomban
a föld felett az ég feszül
álmomban megszoptattalak
bal könyökhajlatomban a fejed
ölemben tartottam a tested
jobb kezem bal combod alatt
a föld és ég férfi és asszony
kifeszítettem magamat rád
késô bronzkori pieta
mégis én érzem állandóan
ezt az angina pectorist
a föld a nô az ég a férfi
legalábbis Európában
szakrális tér a mágneses tér
idôn kívül a szakrális idô
Nut én vagyok a szemed engem tükröz
kifeszítettem magamat rád


