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10. ValÂszÁnüleg a BÀra c¢loz, mert az elûzû
sorokban a lelk¢t hibÀztatja szenved¢sei¢rt.
11. Vagyis, amÁg ez a probl¢ma meg nem ol-
dÂdik.
12. A BÀ-l¢lek ugyanis ¢ppolyan v¢dtelen ¢s
kiszolgÀltatott a teste n¢lk¡l, mint a test a BÀ-
l¢lek n¢lk¡l.
13. Vagyis a halÀl utÀn az alvilÀgban vagy a tÃl-
vilÀgon.
14. T́ red¢kes. Az evez¢s minden bizonnyal az
¢gi ÂceÀnon hajÂzÂ isteni napbÀrkÀra utal.
15. A BÀ teste az ember teste. A F¢rfi itt a sajÀt
test¢rûl, mint lelk¢nek a holttest¢rûl besz¢l.
16. A fÀradtsÀg a halÀl jel´l¢s¢re szolgÀl. Ozi-
risz, a halottak uralkodÂja is viseli a àFÀradt
szÁvüÊ jelzût.
17. C¢lzÀs arra, hogy sem a hideg, sem a for-
rÂsÀg nem jÂ a l¢leknek.
18. Azaz: meghaltak.
19. MÀr az ñbirodalom idej¢n szokÀsos volt,
hogy akinek nem volt temet¢se, mert vÁzbe fÃlt,
vagy napszÃrÀs ´lte meg, tetem¢t a folyÂba ve-
tett¢k, a halak k´z¢. Itt àa vÁzpart halaiÊ a part
m¢ly ¡regeiben megbÃvÂ halakat jelentik.
20. Nehezen ¢rthetû sz´vegr¢sz, amelyben ar-

rÂl van szÂ, hogy a vihar idej¢n a F¢rfi kime-
nek¡lt a hajÂbÂl a feles¢g¢vel ¢s a gyerme-
keivel, amikor a katasztrÂfa bek´vetkezett. A
tovÀbbiakban kider¡l, hogy rem¢nybeli gyer-
mekeirûl besz¢l.
21. SzÂ szerint: àakinek nincs t´bb¢ kij´vetele
a NyugatbÂlÊ, azaz, aki nem kelhet mÀr ¢letre.
22. Vagyis azok¢rt a gyermekek¢rt bÀnkÂdik,
akiket a feles¢ge sz¡lhetett volna, s akik Ãgy
pusztultak el, hogy meg sem sz¡lettek. A tojÀs
Egyiptomban is a sz¡let¢s szimbÂluma volt.
23. HÀzassÀgt´r¢sbûl szÀrmazÂ gyermekrûl
van szÂ.
24. Az Árnok feled¢kenys¢gbûl kihagyta a k¢r-
d¢st. A t´bbi strÂfÀbÂl kieg¢szÁthetû.
25. C¢lzÀs arra, hogy az emberek a hamissÀ-
got inkÀbb szÂrakoztatÂnak tartjÀk, mintsem
felhÀborodjanak miatta.
26. Ezt a sz´vegr¢szt a leghitelesebben ¢s egy-
ben a leglÁraibban is Dobrovits AladÀr fordÁ-
totta: AZ ñKORI-KELET IRODALMAI, Budapest,
1944. 54ä55. o. ¢s V ILçGIRODALMI ANTOLñ-
GIA I., Budapest, 1952. 37. o. Ez olvashatÂ itt,
kiv¢ve a *-gal jelzett strÂfÀt, mely ott nem sze-
repel.
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AZ ANGYALOKNAK TçRSAI...

ä Csak szÀrnyam ne nûj´n, csak Ãszni
ne tanulj meg. ä Az se lenne mÀs
besz¢d, ha kitalÀlnÀnk angyalneveket,
¢s belev¢sn¢nk ûket asztalunkba:

Sztrichnin, VeronÀl, CiÀn. ä °s mondanÀk
az angyalok: àHiszen ¢lû fiatok van, Ãsszatok
¢s szÀlljatok.Ê ä °s kezdûdik ott a karok
verdes¢se. ä Mintha benn¡nket is csak

rajzolt volna valaki. ä Alul a vÁz, aztÀn asztal,
aztÀn levegû, s mi a vÁzben feloldÂdva: arz¢n,
morfium, foszfor. ä De a fiunkat az asztalra
rajzold. ä N¢zd, mindjÀrt megtanul mÀszni.




