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félholt csecsemője éppúgy része 
a Teljességnek, mint a könyvtár, 
a piac, a gárdisták, a politikusok. 
A szavak burka folyvást ugyanaz, 
nyugodtan lehet igazat mondani. 
Nem kell halkan beszélned -  
de hangosan sem. Nem hallják.
A szó nem hallatszik Ithakáig.
A hajón elolvashatod a vándorlás 
kitűnően dokumentált történetét.

Szabó T. Anna

HOLD

A hold súlyától meghajol 
a vad kert, s terheit ledobja. 
Elrúgja gyümölcsét az ág. 
Esnek zuhogva és dobogva.

A mézgás szilva meghasad, 
sötét cseppekben hull a földre. 
Édes levében forr és erjed 
a naptól kásás húsú körte.

Ördögszem, sárga hold figyel 
a kövér fűben, moccanatlan. 
Övé az édes rothadás.
Övé a kút, a kert, a katlan.

HAMU

Ez a meztelen ágak kertje. 
A síkos törzsek kertje ez.
A nedves földre hó pilinkél, 
fekete hamu permetez.
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A sötét csira sárban alszik, 
míg sima burka felreped.
Hideg nyirok a gyökerekben: 
a holdtalanság kertje ez.

Gyertyaláng után semmi kis füst, 
lebeg a lélek, tévedez, 
a nagy sötétben meg se látszik: 
a lassú oszlás kertje ez.

SÖTÉTKAMRA

Drága a villany. Az előszobán át 
a szűk, sötét konyhába kicsoszog, 
benyit, és megint meglátja a lányát: 
a gáztűzhelyen lidércfény lobog, 
és felette, eszelősen sikoltva, 
minthogyha egy menyasszony árnya volna, 
a bizonytalan imbolygó sötétben 
fátylas gőzoszlop vergődik fehéren 
a bugyborgás, a forraló szűk csőre 
és a mennyezet közé ékelődve.

Épp, mint álmában, évek óta már: 
nem nyughatik meg, mindig visszajár.
Valami fehér krémet ken magára 
a nagytükör előtt, így szól az álma, 
vastagon keni, és amire végez, 
akkorra ér a tükör túlfeléhez 
valahonnan a sötétből a lánya.
Látszik, hogy ordít, nyitva van a szája, 
vértelen ujjal feszül az üvegnek, 
nem marad nyoma kéznek, leheletnek, 
pedig már ő is nyomja, krémes kézzel 
rátapad, tartja minden erejével, 
üvöltenek és sírnak mind a ketten -  
s a tükör hangtalanul összeroppan.

Kezében érzi még, mikor felébred.
Nyüszít, meredten nézi a sötétet.
„Maradj” suttogja „ott, ahol vagy. Várj még!” 
Hirtelen felsír. „Ne büntess. Bocsáss meg!”
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Most nem szól. Áll a küszöbön, a botja 
izzadt fogóját két kézzel szorítja. 
Keresztet vetne -  megáll a keze.
Ha van Isten, már leszámolt vele.

Most odamegy, és elzárja a gázt. 
Kannát vesz elő, tölti a teát.
Bent issza majd meg, a lámpa alatt. 
Fogja a csorba csészét, kanalat. 
Föléhajol, rálehel a teára, 
a tea színét elfutja a pára -  
de aztán annál élesebben látja 
a gőzölgő sötét tükör mutatta arcot.

SCHILLER „KALLIAS”-A

Ha minden a tervek szerint alakul, 1793 
húsvétjára önálló könyv jelent volna meg 
Friedrich Schillertől Ka l l ia s , o d e r  ü b e r  
d ie  Sc h ö n h e it  címmel. A kanti filozófi
ában épp csak megmerítkezett, de Az ÍTÉ
LŐERŐ KRlTlKÁjÁ-t máris korrigálni-to- 
vábbfejleszteni vágyó Schiller szükségét 
érzi, hogy nyilvánosan közölje: meglelte 
az ízlés objektív alaptételét -  legalábbis er
ről számol be 1792 végén barátjának (s 
korábbi anyagi támogatójának), Christi
an Gottfried Körnernek, hozzátéve, hogy 
a tárgyhoz leginkább a dialógusforma il
lik. Történik mindez néhány nappal kará
csony előtt. Három hét múlva Körner egy 
újabb levélből megtudhatja, hogy a terve
zett beszélgetéshez voltaképpen még csak 
rendezetlen feljegyzések állnak készen. Az 
akkor már régóta betegeskedő Schiller 
mindenesetre biztosítja őt arról, hogy át
menetileg egészséges lévén, egyre tisztáb
ban lát a szépség kérdéseiben. Majd janu
ár végén mégiscsak úgy dönt, hogy elgon
dolásait, mintegy tesztelésképpen, előbb

barátjával közli, arra számítva, hogy a re
akciók hozzásegítik bizonyos nehézségek 
leküzdéséhez (Körner hívja fel egyébként 
a figyelmét a Hogarth-féle kígyóvonalra). 
S noha ekkor még kéziratot ígér kiadójá
nak, Göschennek -  igaz, most már csak 
júliusra -, február közepén végképp le
tesz a könyv megírásáról.

A Ka llia s  így publikálatlan töredék 
maradt (nem érkezett folytatás a követke
ző postanapon), s először csak 1847-ben, 
a Schiller-Körner-levelezés megjelené
sekor vált nyilvánosan hozzáférhetővé. 
Nem volt persze mindenki számára isme
retlen: Friedrich Schlegel például, aki a 
kilencvenes évek elejétől szintén közeli vi
szonyban állt Körnerrel (egy ideig mind
ketten Drezdában éltek), pontosan tud
hatta, miféle elméletet forgat a fejében az 
általa inkább szellemi ellenlábasnak te
kintett Schiller; és abban, hogy A GÖRÖG 
k ö l t é s z e t  ta n u l m á n y o z á sá r ó l  szóló 
értekezés az objektivitásban találja meg a 
modern művészet anarchiájából rendet


