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TOMASO KEMENY

Ugo Carregának

Sztonett n.0

Mélybíbor palástodat öltsd magadra
most, hogy újra s úgy magadra találtál,
most, hogy elnémít a határtalanság,
s még az ellenkezés is csak becsapna.

Keresd a fényhez visszavezető utat
eme percében a sötét magánynak,
vagy fogj el egy hangot, hangok ha szállnak,
ez ádáz csendből törj szilánkokat,

vagy meztelen brutális bíborodban
a szép álmok szegélyét szétgyalázd,
hogy rátalálj a tisztább lendületre,

s túllendülve a minták vígaszán,
halálba told a rész-sikert, s ne borzadj,
ha undorral tekintenek tüzedre.

Sztonett n.5

Mondd nekem te, kinek szava veszett el,
s élete, hajnal-pillájú barátom,
ki elhagytad e lakatlan világot,
a nőket, a halál sötét ecsettel
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vert csapdájának meddő kőzetét; 
most már tudod, hogy még az Alvilág sem
tompíthatja többé ama tökélynek,
mi sorsodul adatott, örök jelét:

a semmiből jöttél, mondtad nekem,
hogy a semmibe lépj, s ekkor hazudtál:
munkád halhatatlannak bizonyul,

az Olümposz a lakhelyed ezután,
s egy lángoló Múzsa hancúrozik veled,
nem szűnő hévvel rád s alád borul.

(Szkárosi Endre fordításai)

MESTER GYÖRGYI

Csak nem?!

Nem mész innen? Te kis korcs! Engedd már el a nadrágszáramat! – kiabálta, miközben aktatáskájával 
sűrűn csapkodva próbálta lesöpörni magáról a harciasan támadó ebet.

Jaj, kedves uram, ne haragudjon, nem tudom, mi lelte ezt a kutyát. Még sohasem csinált ilyet! Látja, 
egészen apró jószág. De nyugodjon meg, minden oltást megkapott, nem kell félnie!

Még akkor is dohogott magában, amikor a nő és a méregzsák már csak parányi pontnak tűntek 
a sétány végén. Megnézte a nadrágja szárát. Nyálasnak, gyűröttnek találta, és ahogy feltűrte, kiderült, 
az őrjöngő szőrpamacs meg is harapta. Valamivel a bokája fölött két véres fognyom látszott, nem sokkal 
nagyobbak, mint a bolhacsípés. 

A biztonság kedvéért orvoshoz ment, és kérte az ilyenkor szokásos oltást.
A váratlan közjáték miatt kisebb kerülőt kellett tennie hazafelé, mégsem szállt buszra. Az utolsó két 

megállót végiggyalogolta. Érthetetlen módon jólesett a magányos séta az egyre sötétülő utcán.
Egy kivilágított hentesüzlet előtt ösztönösen megtorpant. Nem értette az okát, mert nem volt éhes, 

a vöröslő, izgalmas húsdarabok mégis mágnesként vonzották a szemét. Arra gondolt, ezek nemrégiben 
élő lények voltak, melyeket leöltek, elvágták a torkukat, jó esetben előbb elkábították őket. Aztán ömlött, 
majd csordogált a nyakukból az a szép, bíborvörös vér…

Hogy a fenébe jut ilyesmi az eszembe?! – tette fel magának a kérdést. – Hiszen soha nem akartam 
hentes lenni. Se anyám, se a feleségem nem tudtak rávenni, hogy a piacról hozott friss, élő csirke nyakát 
elvágjam. Más szempontból viszont érdekes, hogy mindig is vonzott a vér. Példának okáért szeretem 
a sült csirkevért hagymásan, tojással. A véres hurka meg kifejezetten a kedvenc ételeim közé tartozik. 
– A gondolatra megjelent szájában a vér íze, de furcsa mód nem a sült véré, hanem valami édes, sűrű, 
piros íz. Ő legalábbis úgy érezte, és még a színét is ízlelgette a nyelvével.

Hazaérve a felesége azonnal a nyakába ugrott. Csókolta, ahol érte, amit ő hasonló tűzzel viszonzott. 
Nem is csoda, hiszen csak egy éve házasodtak, új volt még a szerelem.

Este az ágyban, már túl egy kis hancúrozáson a szerelmi csatározás fáradalmait pihenték ki, amikor 
meglátta azt a kis lüktető eret a fiatalasszony nyakán. A kecses fej ott pihent a válla gödrében, a gesz-
tenyeszín, hullámos hajzuhatag pedig szétterült a párnán. 


