
tal, korhol, hogyan büntet és milyen tanácsokat ad. Csak ritkán engedett meg magá
nak 'egy-egy kérdést, mint például akkor, amikor egy átutazó tudóssal beszélt.

Mint az elbeszélésből kiderült, ennek az átutazónak mágus és csillagjós barátai
voltak. Amikor megpihent köztük, néhány órát elbeszélgetett a két öreg vezeklővel.

Udvarias és mesélő kedvű vendég volt, nagy tudományú ember, érdekesen beszélt a
csil1agokról, és arról, hogy hogyan megy körbe az ember az istenek kel egy korszak
során az állatkörök házain. Beszélt Ádámról, az első emberről, aki szerinte azonos
Jézussal, a keresztrefeszítettel. A megváltás, úgymond, amelyet ő vitt végbe, nem
más, mint Ádám útja a tudás fájától az élet fájáig, a paradicsombeli kígyót azonban
a szent ősforrás, a sötét mélység őrzőjének mondta, azokból az éjsötét vizekből szár
mazik minden teremtmény, az emberek és istenek is. Dion figyelmesen hallgatta az
embert, akinek szír beszédébe görögös hangsúly vegyült. Josephus csodálkozott raj
ta, sőt meg is volt botránkozva, hogy Dion nem utasítja vissza felháborodva ezeket a
pogány mendemondákat. De úgy látszott, mintha Diont a tudós zarándok beszéde
szórakoztatná és érdekelné, mert nemcsak hogy figyelmesen hallgatta, de egy-egy
szóra el is mosolyodott és bólogatott, mint akinek tetszik, amit hall.

(RUSZTHY ÉVA fordítása)

(A befejező részt márciusi számunkban közöljük)

xovacs JÓZSEF VERSEI

Rokona halálára

Itt vagyok elevenen
Voltam ahogy voltam
Egy nyelvben hazában
Nomádként koboroltam

Most le-fol lebegek:
E Xx. századi telepen
Keserű éneket dalolva

Jövőm megalázott csillag
Így a sorsom hová vonul
Kétezer évet átbolyongva?

Nincs helyem sehol
Íme itt vagyok '
Elevenen sarokbaszoritva
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Jérez de la Frontera terén
cigányok isznak egy bazalt
kocsmában.

Jerzy Ficowski

Dzsungel a nomádok szigete,
elárvult a Tücsökhöz címzett kocsma,
járhatatlan utak gyerekkorom felé,
könyöklök ébenfedelű asztalokra.

Megőrölt kártyalapokkal játszom:
jövendő tündökletem talonban.
Epilepsziád kihajt a fekete síkra:
vesztes éveim kiosztva.

A kopjafa-erdős temető,

osszerugdalt, beszakadt emberkoponya,
szál gyertya virraszt érted Halász:
részeg fényében zeng,
a kísértet bazalt-kocsma'


