
ElhÀgy a tisztasÀg: a fogkefe,
a f¢s¡ elûsz´r; aztÀn a szappan.
Nem csÂkolÂdzom Ãgyis t´bb hete ä
majd megf¡rd´k, ha szÂlnak, hogy szagom van.

Minden beidegzett mozdulat,
a szokÀsaim elhullnak. A m¢rgek:
a kÀv¢, cigaretta tartanak
bennem parÀnyi, romlott testis¢get.

E k¢retlens¢g hulltÀn mi marad,
m¢g nem tudom, de mint beteg a test¢t:
r¢m¡lt boldogsÀggal figyelem,
hogy meddig m¢g, ¢s hogy miv¢ esek sz¢t.

Lackfi JÀnos

A LOMB

A lomb, a lombozatnak ezernyi serpenyûje,
ezernyi domborÁtott bÀrsony lev¢l-¡lûke,
ezerf¢le ¡leppel telepszik rÀ a szellû,
ki pohos itt, ki v¢zna, s mily g´mb´lyü e sellû,
van, ki izeg-mozog, mert azt a koncerten Ágy kell,
van, ki elûredûlve padba v¢s nagy betükkel,
van, aki ¡li sÃllyal, mint tette ¢let¢ben,
s habÀr remeg, de meg nem szabadul a lev¢l, nem,
emez em¢szt, a kÀv¢t, s´r¢t vagy napilapjÀt,
amaz dohÀnyzik ¢ppen, amÁg a fÀt kirakjÀk,
olyik csak f¢lfen¢kkel ¡l, sz¢ke f¢lrebillen,
tÀn a tartÂzkodÀsa hozta, majd vitte innen,
mÀs lovagolva ¡l meg, mert az olyan diÀkos,
mÀs hintÀzik, akÀr a hintasz¢kben, hisz Àlmos,
megint mÀs ringatÂzik, a sz¢k¢t hÀtrad´nti,
¢s hÀtrabukfencezve a semmi m¢ly¢n k´t ki,
mÀst m¢r mindenkinek, jÀr fel-le, fel-le a m¢rleg,
serpenyûi csapÂdnak, akÀr a mozisz¢kek
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A LçBAK OLLñI

A lÀbak ollÂi metszette f¢nyhasÀbok
a lend¡lû karok kuszÀlta t¢r
a levegûnek lassu gyür¡z¢se
amint nyÃjtÂzva lustÀn partot ¢r
a lÀthatatlant a fÀk mint a hagymÀt
felaprÁtjÀk s mint a hal husÀt
a szelet hosszÃ szeletekre hasÁtjÀk
¢s ÃszÂhÀrtya fesz¡l k¢t v¢kony Àg
k´z´tt: a nyÃlÂs levegû
s hogy szarva nûj´n, d´rzs´li a t´rzsh´z
Âlom-fej¢t a serd¡lû idû

KovÀcs Ilona

EGY EML°KIRAT KALANDJAI
Casanova visszaeml¢kez¢seinek kiadÀst´rt¢nete

àHabent sua fata manuscriptiÊ
A k¢ziratoknak legalÀbb annyira megvan a maguk sorsa, mint a k´nyveknek, ¢s n¢ha
a k¢zirat eg¢szen Ãgy jÀr, mint a gazdÀja. Casanova szÁvbûl szerette a kalandokat, iz-
galmasan szeretett ¢lni, talÀn nem v¢letlen, hogy k¢ziratainak is kijutott az elk¢pesztû
kalandokbÂl.

LÀssuk elûbb ä vÀzlatosan ä a makacs t¢nyeket. Casanova (Giacomo Girolamo CA-
SANOVA, sajÀt maga alkotta ànemesi nev¢nÊ SEINGALT lovag) 1725 ÀprilisÀban sz¡-
letett Velenc¢ben vÀndorkom¢diÀsok gyermekek¢nt, ¢s 1798 jÃniusÀban halt meg a
csehorszÀgi Duxban (DuchcÂv) mint Waldstein grÂf k´nyvtÀrosa. A k´zben eltelt het-
venhÀrom ¢v alatt sok mesters¢get kiprÂbÀlt, sût kitalÀlt (csak a rendszeres munkÀt
nem bÁrta), sok izgalmat keltett maga k´r¡l, rengeteget utazott ¢s tanult, majd amikor
mÀr rosszabbul kezdett menni a sora, elszegûd´tt Waldstein grÂfhoz k´nyvtÀrosnak.
A duxi kast¢lyban sajnos bûven volt rÀ¢rû ideje, ¢s a magÀny meg az ´reged¢s ellen
az irodalomban keresett gyÂgyÁrt: nekifogott r¢gÂta eltervezett, szorgos gyüjtûmun-
kÀval megalapozott fûmüve megalkotÀsÀnak, megÁrta az °LETEM T¹RT°NET°-t. A sz¢l-
hÀmosokat ¢rt¢k¡k alatt kezelû utÂkor szeretn¢ Ãgy beÀllÁtani, hogy Casanova jobb
hÁjÀn, sz¡ks¢gbûl, szinte v¢letlen¡l lett ´n¢letrajzÁrÂ, ¢s talÀn nem is ¢rdemel ekkora
felhajtÀst sem az °lete, sem annak T´rt¢nete ä de nincs mit tenni: Thomas ManntÂl
Schnitzlerig mindenki rÂla mintÀzta meg a Nagy Sz¢lhÀmost, KrÃdy SzindbÀdjÀrÂl
vagy Szentkuthy CasanovÀjÀrÂl nem is besz¢lve. Azt, hogy Casanova nem v¢letlen¡l




