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¢ppÃgy, mint a k´z´s hadsereg idej¢nek a kÂter = katonai fogda, foghÀz, b´rt´n ä
b¡d´s volt ebben az idûben a visszavonulÀs helye: a reterÀt, richtig-Reterat, mai retik¡nk, retyik¡nk, retyÂnk ´regapja, sût talÀn az ott tett reccsent¢s is idegen keletü ä a
kÂter egy¢bk¢nt az obsitosok nyelv¢ben Àrny¢ksz¢k lett, pervÀta (of pervading stench),
mivel a kÂter gy´kere a n¢met Kot. Az szem¢tbÁrÀk utcÀnk¢nt eljÀrjÀk az vÀrast ¢s kiÀltsÀk meg, hogy b¡d´s ÃndoksÀgot ki ne ´nts´n senki, se kÀposzta lev¢t, se az barb¢lyok az lÃgot, se az szûcsek (szücs´k) csÀvÀt... Az tÁmÀrokat ¢s vargÀkat is k¢nszerÁts¢k
(az) eff¢le kihordÀsÀra, hogy az utcÀkat ne rÃtÁtsÀk (kolozsvÀri k´rnyezetv¢delem,
1580). TalÀm a jÂ uram, mikor azt a büzt ¢rzette, maga posszantott (a szolnokädobokai
Sz¢ken, 1657). B¡d´s neki a munka. B¡d´s sz¢l (hideg, csÁpûs, ¢szakkeleti, HajdÃszoboszlÂ). Nagyobb a f¡stje, mint a lÀngja, s¡ltje, pecseny¢je. Nagy pipÀjÃ, kev¢s dohÀnyÃ
nemzet (kuruc versbûl). Nagy lett volna a tudÂsnak Az û tudomÀnya, De mi haszna, ha
kev¢s volt A vÀgott dohÀnya (Arany). Te csak pipÀlj, LadÀnyi (CsathÂ KÀlmÀn).
(Az elsû r¢sz a Holmi 1996. novemberi szÀmÀban jelent meg.)
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TOUT MONTMARTRE
1
Lapin Agile!
(La pine fragile?)
Mais pourquoi pas
Un liªvre?
J'adore tes mains,
Tes seins, tes lªvres!
Pas comme les sains les l¢preux,
Non plus leurs saints les h¢breux ä
M¢g volna pÀr rÁm (aprÂ-cseprû),
De mÀr kev¢s a bor, szivem.
F´lbolydult minden. Dans le vin
Meggyült a renyhe seprû...
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2
Ne t´lts, te Max, ne t´lts!
MÀr enn¢l magasabb szint
Nincs is, hisz n¢ha b´lcs
Agyunkig ¢r az abszint:
El´nt,
El´nt,vonaglunk,
Z´lden,
Z´lden,mint a g´rcs.
3
Que vivent Fr¢d¢ et son Lolo!
A jÂkedv ¢led: tombolÂ!
S ezerszer is: Fr¢d¢, Lolo!
S¡v´lt boh¢m ¢s sz¢ltolÂ...
HabÀr Lolo
CsakÃgy szamÀr,
Mint mink is itt.
IÀzz, Zuboly!
De m¢gse... Csitt!
Mert ki¡r¡lt
A buksza mÀr.

4
Rue Ravignan. T´m´tt kukÀt
Rugdos d¡h´ngve Pablo.
Guillaume hÀzfalnak dûl, lapul:
Oly fÀsult, sz¡rke, hallgatag,
Mint fÀk t´rzs¢n a taplÂ...
Csak ¢n lûd´rg´k, balga tag,
ZsivÀny, erd¢lyi rablÂ,
Mint margÂsz¢lre Árt adat:
BÀm¢sz mell¢kszereplû...
F¢ny szÃr:
BorostÀs pirkadat.
PÀris, 1907 jÃniusÀban
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JEUDI, VENDREDI, SAMEDI
ñ az a szomorÃ orosz szamovÀr
Salom¢ tÀnca szeg¢ny fejemmel
Ez¡sttÀlcÀn elv¢rzû g´r´gdinnye
Szûlûgerezd k¢t grÀnÀtalma ¢des
Rue de Grenelle rue de Bellechasse sarokhÀz
Ne gonoszkodjon mindig szeretni fogom mon chou
Jusqu'¥ l'heure o· j'aurai perdu ma jarretiªre
Eml¢kszik m¢g Soleil d'Or tavaly szerdÀn
Kettû utÀn a Closerie des Lilas-ban parasol
Idûk´zben a Caf¢ de la Paix parallªlement
Nem j´tt
ElpipÀzgattunk G-vel a mosodÀban nem j´tt
A fotogrÀfus müv¢sz vagy mif¢le merde alors
M´g´tt¡nk szÀlkÀs festm¢ny fahasÀbok szajhÀk
C¢zanne tÀrulj f¡rdûzûk sz´gletes szentek
°s a kûg´rgeteg-kisasszonyok akiket megig¢z egy szikla
ñ az a szomorÃ orosz szamovÀr
Salom¢ tÀnca szeg¢ny fejemmel
BalerinÀk a l¢lek vÀgÂhÁdjain sz¢ps¢ges m¢szÀrsz¢kek
A macska Àtmegy az eb¢dlûn kifinomultan l¢peget mozog
Ne feszengjen ma picim
Pourtant ces femmes ne sont pas m¢chantes
Pim pam pim parapim
Parbleu Th¢rªse megint elt´rt egy cs¢sz¢t
Maga tÃl csapzott mon ami semmibe terjeng sz¢tlobog hül
Teagûz ez az ¢let
Kifordult sarkÀbÂl a vilÀg mint egy kenetlen ajtÂ
Kiz´kkent az idû
Azt hiszem m¢g jobban belegabalyodunk
ñ kÀrhozat
Chacun pour soi
Parancsol s¡tem¢nyt kockacukrot
Ahogy a f¢ny a fogamhoz koccan sz¢tolvad
°n keserün szeretem
Ahogy a hangja Àtitat
Rien de rien jamais jamais jamais
Ne mondja m¢g egyszer mondja ne szamÀrkodjon
Kedves Alekszandr vegyen inkÀbb ebbûl de
JÂl jegyezze meg kalapot vÀsÀrolni kedden
Pour Julie Madeleine fel¢ Tout-Paris Rue Royale
La dame en robe d'ottoman violine
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ñ az a karcsÃ szomorÃ szamovÀr
Salom¢ tÀnca szeg¢ny fejemmel MoszkvÀba vagy Szentp¢tervÀrra
Vissza hosszas unalmas gyorssal ¢szaknak hideg lesz h¢tfû
HÃsz Âra harmincnyolckor hallom nagyon feh¢rek ott
Az ¢jszakÀk deresebbek mint errefel¢
A f¢rfiak kibÁrjÀk m¢gis lÀtja jeudi vendredi samedi
La vie est variable pam pim pam piripam
ñ az a sz¢p az a szomorÃ szamovÀr-szemü Orloff grÂfn¢
Kif¢nyes¡lt tekintetek vonatf¡tty a Gare d'Orsay vÀgÀnyain
K´nnyezû mozdonyok pravoszlÀv bÀnata
K¢t ¡veg Calvados Adieu Soleil d'Or jeudi vendredi samedi
PÀris (Soleil d'Or), 1907 jÃliusÀban

D'APRéS APOLLINAIRE
Je sens le beau soleil latent
D'un printemps sur la route de Trªves
Dans un pass¢ o je t'attends
En passant ¥ travers mes r¨ves
Mon £me maintenant va-t-en
1913 jÃniusÀban, amikor legutoljÀra PÀrisban jÀrtunk Julimmal, Ãgy hiszem, valahol
a boulevard Saint-Germain k´rny¢k¢n egy el¢gg¢ eldugott kis k´nyvesboltban, mintegy v¢letlen¡l, a rÀm jellemzû lÀzas szÂrakozottsÀggal, azon hirtelen¢ben vÀsÀroltam
egy eg¢szen frissnek tünû versesk´tetet, amely a hÁres Mercure de France kiadÀsÀban
jelenhetett meg akkoriban, s e t¢ny m¢g az ¢n, szimbolista vagy egy¢b divatokra nemigen tekingetû szememben is eleve kelendûv¢, megbecs¡lendûv¢ tette a versesk´nyvet, mi t´bb, a k´tet cÁme t´m´rs¢g¢ben is t´bb¢rtelmünek, egyszersmind kihÁvÂnak
hatott szÀmomra, ugyanis valaminû lÁrai itallapra gondoltam bel¢lapozvÀn, utÂlag pedig meggyûzûd¢ssel ÀllÁthatom, hogy bizonyos ¢rtelemben az is volt: lÁrai itallap, bû
vÀlaszt¢kban, csordultig telet´ltve vÀlogatott szeszekkel, szÂval a meglepûen kivÀlÂ
versesk´nyv cÁme v¢gt¢re is Alcools volt, s egy Guillaume Apollinaire nevü fiatal k´ltû
Árta; mÀra mÀr azt is gyanÁtom, hogy ez a Guillaume azonos lehetett az ¢n Guillaume
de Kostrowitsky n¢vre hallgatÂ, boh¢mkedû ismerûs´mmel, akivel feledhetetlen napokat, nemk¡l´nben ¢jszakÀkat t´lt´tt¡nk vidÀm kompÀniÀban, 1906 ¢s 1907 nyarÀn,
f´nn a Montmartre müv¢szi magaslatain, Àm egyeb¡tt is PÀrisban. Ma (1917. mÀrcius
13-Àn), amikor a fenti ´tsorost papÁrra vetettem itthon, Maros-VÀsÀrhelyen, bevallom,
RÀ gondoltam. ýrÀ meg a t´bbiekre is. Vajon hovÀ, meddig sodorta ûket a hÀborÃ
ûr¡lt büv´lete? O· sont ilz, o·, Vierge souveraine? H¢las! et le bon roy d'Espaigne duquel je
ne scay pas le nom?

