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21. Leadom (ezt most körülményeskedve mon-
dom) az Egy belga revolver című könyvem 
kéziratát, a jövő hónapban jelenik meg, és úgy 
(izgulok, ez nem pontos, szóval úgy) érzek, 
mint ilyen helyzetben mindig.

22. Ma lencsefőzelék volt, Alexa rémes volt, és 
enyhe fejfájás is volt.

23. Péntek, fáradtság, mindjárt 7 óra, mindjárt 
magamhoz térek, kezdődik az online 
szeminárium; egy éven belül három elsőkötet 
– Harag Anita, Bakos Gyöngyi, Halász Rita –, 
és Berta Ádám új könyve.

24. Kurvára nem az órát állítják át, hanem 
engem állítgatnak!
25. Pintér Béla annyira jó, hogy ha erre – 
rá, rájuk, az összes előadásukra – gondolok, 
akkor, hülyén hangzik vagy nem, elfutja a 
szemem a könny.

26. Mostanában el-elfutja a szemem a k. a 
jómúltkor is elfutotta.

27. Legutoljára elfelejtettem, hogy miért. 

28. A történelem (értsd Hérodotosz: Hisztoriai) 
szerint a Héraklésztől származó Kandaulész, 
Szardisz királya annyira el van ájulva felesége 
szépségétől, hogy ráparancsol kedvenc testő-
rére, Gügészre, lesse meg az asszonyt meztele-
nül, Gügész meg, bár szabadkozik, meglesi; az 
asszony észreveszi ezt, ráparancsol a testőrre, 
hogy ölje meg a királyt, és Gügész, bár szabad-
kozik, megöli a királyt.

29. Az apu olyan szép volt, hogy – ez anyukám 
fordulata – olajat pisiltek utána a nők; ezt 
egyrészt nem féltékenykedve mondta, tetszett 
neki, másrészt meg, mint kiderült, az olajpisi-
lést nem lehet németre fordítani.

30. Csak azt nem értem, hogy miért lehet/nem 
lehet valamit/bármit.

31. Napi teszt, kórházban van, lélegeztetőgé-
pen van, halott, összes halott, új fertőzött, 
összes fertőzött, házi karantén, gyógyult, 
20.025, 5.489, 391, 103, 2250. 4709, 99.625, 
34.603, 23.210.

Janina Osewska

mogyoróskert
orzechowy sad
télen könnyedén pattan szét a mogyoró
elég a külső burkát szétmorzsolni, hogy bejuthassunk
a kert belsejébe

itt a kerítés bal oldalán tölgyfa nő
jobbra könnyedén szinte magvaváló
nagyszemű szilva
odébb almafák
túlzóan pirosas cukoralma
és az émelygősen édes ősi kostelát* idézi      
a csalán és bojtorján sűrűjén át
az utacskát szegélyező piros ribizlibokrok
elvezetnek a dúsan termő mogyoróbokrokig
melyeknek árnyékában a csend álmokat sző
a cérnavékony fény-nyalábokon kísértések jönnek
hát tovább megyek
mezőkön, lankákon és ugaron át
elveszítve az időt
és a kék lenföldeken keresztül
a nálam magasabb kender-szárak mellett
bangita-gyöngyökben és gyékénycipőben     
ott ahol senki emberfia 
meg nem talál
meglelem saját kicsinységemet

annak a kertnek mogyoróit
nedves emlékezetemre helyezem
hasadjon
növesszen gyökereket

*Kosztela= XVII. századi,  ősi lengyel almafajta

Ford.: Cséby Géza
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a málna illata
zapach malin
a félig nyitott ablakon át beáramlott a málnaillat
amikor a nap sugarai megültek az öreg kofferen
a ház összefonódott a délidő csendjével
csak a must forrása és az üvegcsapdába esett légy   
kéltségbeesett siráma érzékeltették
hogy az idő akár a körforgás az est határához érve
felsejlett János nagypapa térdén

az ő ifjúkora az enyém lett –
a kert s közöttünk lévő ablakkeretek négyzetei
lakónegyedekké váltak
szerteágazó épületekkel tetőcserepek leveleivel
köd- és harmat-képezte kandeláberekkel
a lámpák fénye előcsalogatta a kígyózó utcák
arcának színét – utak kereszteződését – a tornyok ezüstjét
a szél hídpillérek közé szőtte be magát
mikor az alkony befedte a kert kontúrjait
s a fény bizonytalanul imbolygott a falakon
itt az idő hogy visszatérjünk

most az felhőkarcolók ezüstös oszlopaival
alátámasztott ég alatt
kinyújtom emlékezésem tenyerét a múlt felé

Ford.: Cséby Géza
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nő hátul gombolós szoknyában
kobieta w sukience zapinanej 
z tyłu na guziki
két nő áll a peronon

az egyiknek szeme láttára 
gombolódik ki a másik hierapolisi por és efezusi
naplemente színeiben játszó szoknyájának alsó gombja
a szétnyíló ruha narancsos-aranyszín szélei alól
minden lépésnél kivillan  combja
meglibben alsóneműjének fekete vitorlája
és aláhull a szavak hullámaira  –
kigombolódott a szoknyája
kérem tegye meg…
és az idegen kezek akár két világot egyesítik a szoknya széleit –

mióta elment tőlem – mondja a nő –
hogy begombolja az áttetsző angyalok ruháinak gombját
fájdalmas a begombolás ténye 
mint a hajnalban megpillantott üres párna
mint a két főre szóló meghívó előli félelem
és akkor is amikor a test önnön átkarolásában
az erőtlenség alakját ölti fel

éppen ezért – mondja a másik – el kell köszönni
a hátulgombolós szoknyáktól
és az ágyéktól egészen a csókrakész
nyakig villámzárral ellátott ruháktól is
hogy szintúgy – ahogy ő – messze menjenek és ott is maradjanak

egészen az eljövendő időkig

Ford.: Cséby Géza
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