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Teljes erkölcsi támogatásunkról fogjuk önöket biztosítani, válaszolta a funkcionári
us. Köszönöm szépen, felelte a naiv hallgató, e sorok írója.

Szlovénia a népszavazással és a parlament által elfogadott összes jogi aktussal az 
önállóság mellett döntött. De ennek előtte esélyt adott még egy lehetőségnek: tár
gyalásnak a konföderációról, vagyis azokról a közös kapcsolatokról, amelyek a dol
gok valódi állapotán, földrajzi, kulturális és egyéb érdekeken, nem pedig a ,jugo- 
szlavizmus” voluntarista eszméjén nyugszanak. A kommunista államelnökség és a 
néphadsereg a konföderációra vonatkozó minden elképzelést élesen visszautasított 
Eljön majd a pillanat, amikor az elnökök és tábornokok felismerik, hogy Jugoszlávia 
valóság, nem pedig a valóságról szóló eszme. Akkor fel fogják kínálni Szlovéniának 
a konföderációt. És egy másik K. -  nem KoroSec -  azt fogja nekik válaszolni, össz
hangban a dolgok természetes állásával: Késó, tábornok és elnök elvtársak. Késő.

Nem tudom, mi következik, és miféle történelmi legendák születnek majd abból, 
ami elkövetkezik. Tudom, hogy Szlovénia erkölcsi támogatást kap. És hogy azzal 
vagy a nélkül, végül ugyanaz lesz az eredmény, mint 1918 októberében. Valaminek 
vége lesz, és valami el fog kezdődni. Akiknek pedig megadatik, hogy mindezt átél
jék, hetven év múlva megírják emlékeiket.

Ljubljana, 1991. január 13.

Rába György

ÉLŐ HARANGOK

Lehorgadt fők harangjai 
összevissza bongnak 
mit tudnak a sokadalomnak 
ünnepre mondani

Eredjetek megjöjjetek 
hallatják-e bronz szavukat 
széthullt hadak 
rezgő fejek

Érchangjuk bár harmóniátlan 
lengnek hirdetve eleven 
jelenlétük rekedtesen 
a növény-néma szűk határnak
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A GAZDA

Ha tegezhető vagy ne vedd zokon 
gazdám rólad miként gondolkodom

Bajszos keménykalapos nagyapám 
bütykös markoddal szigorún vezettél 
át a csodák vurstlibeli forgatagán

De talán inkább láthatatlan 
a fogolytábor buktatóin által 
lökdöstél rabkórházba hogy ne jussak 
a jeges-tengeri célállomásra 
az éjszakai transzport vonatával

Vagy garmadányi arcod volt vagy egy se 
hisz cselédből leltem magamba bukva 
a váltólázak érdekes világát 
s ahogy a gyász aknáival verettél 
az eszmélés tisztására vezettél 
akárki vagy befejezetlen 
hogy tudjam én 
portréd milyenre fessem

Takáts Gyula

TÜZES KARSZTUNKON TÚL ÜZEN

A szajkó hordja már az új diót. 
Ledobja ceruzám elé, 
s ha nem nagyobb, van akkora 
titok e szajkó és e szem dió, 
mint homlokom s talpam között 
e koppanó dióval ébredő...

A versi... És vele, aki ceruzát hegyez 
vitatkozva az angyalokkal, 
mert azok is... Ki tudja hol, 
de itt suhognak, mint a vers 
és köztük ez a jószívű madár, 
aki csak egyre hordja a diót, 
mert itt a dél és enni kellene...


