
a symposiumok asztalÀnÀl tesznek a hozzÀ hasonlÂ urak,
kik k¢t k¢zre fogjÀk a disznÂcs¡lk´t, s a cs¡l´k zsÁrjÀt
a rabszolgÀk e c¢lra n´vesztett hosszÃ hajÀba t´rlik.

7  MARAD HçT AZ ATARAXIA S A CARPE DIEM VIGASZA: AZ EMBER
lusta ebk¢nt hasal az ¢g ¢s f´ld labirintusÀnak a
nyÁlÀsÀnÀl, s vÀrja a s´t¢t kotor¢kbÂl ki-kikukkantÂ
k´v¢r vagy sovÀny alkalmakat. s jÂ drÀma helyett
rossz filozÂfiÀt Ár; a logika kerÁt¢s¢rûl s a fizika
termûf´ldj¢rûl szaval, s kertje fÀin rendre k´z¢pszer
terem. a vackorra ugyan azt mondja: aurea mediocritas,
s ¢rnie, Ãgymond, kilenc ¢vig kell, csakhogy ¢rlelheted
a k´z¢pszert akÀr kilencszer kilenc ¢vig is, aranyalma
akkor se lesz belûle. de nemr¢g a Circus Maximus
ar¢nÀjÀban egy balga kereszt¢ny az ugrÀsra k¢sz¡lû
s b´mb´lû oroszlÀn elûtt a szokÀsos halÀlsikoly helyett
¢nekelni kezdett, s az oroszlÀnbûg¢s s az emberi ¢nek
k¡l´n´s dialÂgusÀban mintha a k´lt¢szet Ãj m¢rt¢ke,
egy sohasem hallott szÂlam k´sz´r¡lte volna a torkÀt.
persze ez m¢g jÂval a Cinna-f¢le kom¢dia v¢gjÀt¢ka
elûtt t´rt¢nt. lehet, hogy azÂta mÀr poetria SulpÁcia
is ebben a szÂlamban ÀriÀzik. ideje lesz ´nk¢ntes
szÀmüzet¢sembûl nekem is visszat¢rnem, s az irodalom
¢s szellem Ãj mühelyeiben is illûk¢pp tÀj¢kozÂdnom.

8  AZ UTñBBI MONDATOKAT EUPHORBOS, MAXIMUS FELSZABADíTOTT
rabszolgÀja, a k´ltûi lelk¡letü filozÂfus mÀr nem
Árta, hanem mondta, sût voltak¢pp rikoltozta. azt is
mondhatnÀnk: Âb¢gatott a der¢k Árnok, ahogy a rÂmaiak
szoktak a boros amforÀik mellett. de hangja Dion¡szosz
baritonjÀbÂl n¢ha az eunuchok mutÀlÂ hangjÀba csuklott.

MesterhÀzi MÂnika

T¹MEGSíR

Feladtam minden szellemi ig¢nyt,
a t¢v¢t kapcsolgatom, ki¡r¡ltem.
Reggel megtalÀlt egy tollas ujjÃ
feh¢r galamb, most megtalÀlt a k¢p.
Z´ldbe takart mÃmiÀk k´zt a szagtÂl-
iszonytÂl ´krendezû rokonok.
Egy ´regember, egy fiatalabb:
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àAz arcÀt. Az arcÀt k¢ne lÀtnom.
Nem eml¢kszem, milyen ruhÀt viselt.Ê
àNincsen ezeknek arca. N¢zze meg
a ruhÀt m¢g egyszer. Tegnap a ruhÀrÂl
tizen´t k´rny¢kbelit megtalÀltunk.Ê

ýSZ, HALOTTAK

mintha az ¢g lobogna
felhû-r´g´s naplemente
hÀny halottat visz
megint a november

*
hason tarkÂ
hanyatt homlok
tekeregnek
a halottak

IN MEMORIAM

hülûf¢lben amÁg
sz¡ks¢ge talÀltÀk
volt titkait rÀm
n¢zegetik ¢ltem
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