


Az írók, az olvasók kölcsönös meg
ismerését, az egymás mellett élés törek
vésének megvalósítását kívánjuk ezzel a 
könyvvel szolgálni.

A Rukovet című irodalmi és társadal
mi folyóiratnak és kiadói osztályának, az 
Osvitnak a gondozásában már több jugo
szláviai magyar szerző alkotása megjelent. 
A szerbhorvát nyelven alkotó szabadkai 
írók munkásságáról azonban ezúttal kap 
először átfogó áttekintést a magyar ol
vasó, mert munkáikkal eddig csupán lap
jaink hasábjain találkozhatott.

A Rukovet és az Osvit szerkesztőségé
vel folytatott megbeszélés eredményeként 
közülük ebben a kötetben csak azok sze
repelnek, akik az 1972 és 1976 közti idő
szakban, tehát az utóbbi öt évben a fo
lyóiratban vagy annak kiadványaiban 
verset vagy novellát jelentettek meg. Mi
vel más irodalmi műfajhoz tartozó írá
sokat nem vettünk fel, gyűjteményünk 
nem nyújthat teljes képet a Szabadkán 
élő szerb és horvát írók munkásságáról. 
Így is azonban jól érzékelteti vers- és 
prózaviláguk sokszínűségét, mert arra 
törekedtünk, hogy legjellemzőbb téma
körükben és alkotói módszerükben mu
tassuk be őket.

A válogatás közös munka, de az anyag 
végleges összeállítását Urbán János vé
gezte.

A szerzők — korukra való tekintet 
nélkül — betűrendben szerepelnek, mű
veiket pedig szabadkai fordítók ültették 
át magyar nyelvre.
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RAJKÓ BALABAN—SIBIRSKI

F E K E T E  B O R J Ü

Tuskóra hajlítva 
a kakas feje 
és így
sokat énekelt

Hal zötykölődik a horgon 
gyanúsan hallgat mégis 
A felhők az ég erezete 
alá nyomulnak
és mintha semmi sem történne

Érkezik az éjszaka 
szétterül
szelek sietnek a látványok közé
szétsöprik őket
feledésbe kötnek
csomót a kakasok
hogy az árnyak
ne jussanak át
ne kerülhessenek meg

Dpbolok ujjammal idegeimen 
és hallgatom
az idő mily keményen bog 
és mint fekete borjú 
tolja nyálkás arcát 
és szopj a-szopja
nézem mily kísértetiesen issza ki 
és véres pofáját 
töröli mástól.

5



E L V E S Z E T T N E K

Hová most
amikor a szél is
begombolta mellét
és senki sem vicsorog
mikor minden eb álomba merül
mikor várja mindenki
sikolyát a hajnal születésének
az éj pedig mind mélyebben önmagába
menekül

menekül
menekül.

ÉS A K U T Y A

Az ember 
és a kutya 
ismeretséget 
alig-alig mutat 
ám álmodnak arról 
őrizve vackukat 
hogy egyik a 
másikra 

ugat.

A M F Ó R A K

Lépés lépésre
kapaszkodik 

Testek röptűkben omlanak 
Le

az idő alá 
Rabul ejtett amforákat 
Balzsamoznak a mélységek 
És távollátókat temetnek 
örökkévalóságok alá.
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C S E N D E S  V E S Z T Ő H E L Y

ŐSZ
anyókák

ŐSZÜLNEK
és

ÜLNEK
és mindegyikük 
maga csendjéből 
l e s i

ahogyan 
az idő 
súlyos 
rakományát

fehér
fürtjeibe
s z ö v i

ŐSZ
fürtök

ŐSZÜLNEK
és

ÜLNEK
és hallgatják 
# nyugtalan szelet 
és a láthatatlan 
orsót a

 ̂ c i r p e l ő t
mely egy örök tartamba 
szövi
a valaha oly 
valósan létező

n ő t .
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K I S S É  K Ü L Ö N Ö S

El sem hiszitek tán, 
amit most elmondok: 
egy kandúr a mezőn legelt, 
bíz nem hazudok.

Kérdem tőle:
— Te mit csinálsz?
Mondja:
— Legelek, látod!

— No de miért?
— Hogyhogy miért?
A kandúr dühös képet 
vágott.

Igazad van, te csak legelj! 
Fű van elég, ki sem tiltja, 
de amott a sok-sok egér 
a bocik lábát lerágja.

— Sebaj, pajtás, 
csak rágja szét!
ha köröttem ily dús a rét. 
Ennyi sok szép fű mellett 
nem őrzök tán tehenet!

— Igazad van, no de mégis 
kandúr létedre legelni.
Nem illik ez sehogy hozzád, 
tehén szokott füvet enni.

— Legelj te is — szól
a kandúr —, 

látod milyen szép á fű!
De ha neked ez nem 

tetszik: 
légy a tehenekhez hű!
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MARIJA CINDORI

K O R A I  Á R N Y É K

A gesztenye megérik a hajban 
az ének is a hattyú torkában 
de megérünk-e mi ketten versem 
ebben a nagy bizonytalanságban

A csavargót a napok megelőzik 
maradnak-e számunkra is utak 
a hangokban árnyékok fészkelnek 
az üres szavak csak kiapadt kutak

Valaki majd utánunk is kiált 
a sötét erdő sövénye mögül 
a tehetetlenség sikolyában 
a zsenge zöld mező hamar megőszül

A gesztenye megérik a hajban 
az ének is a hattyú torkában 
de megérünk-e mi ketten versem 
ebben a nagy bizonytalanságban

VJERSRE K É N Y S Z E R Ü L V E

Versre kényszerülve 
Szavakkal viaskodsz,
Mint tudatlan nő 
Tulajdon testével.
Versre kényszerülve,
Mint a fényre —
Az álom szántóföldjein,
Az idő sírhalmain 
Szavakat termelsz,
Nem tudva, kinek ajkán 
Élet,
Átok dalod.
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S Z A V A K A T  M I É R T  K Á R H O Z T A T N I

Hová hát 
bölcs ismeretlen 
hisz korán 
mindenüvé érkezel

Vészesebb törvények 
csak engem vezetnek 
úttalan utakon 
megkésni még lehet

Hová hát 
bódult álmodozó 
hisz hívatlan 
mindenüvé érkezel

Hiába — a hangok 
tetvésző csillagok 
lappangó lángja 
tűzhelyemnek

Hová hát 
gyámoltalan bátor 
hajléktalan a hajlékod 
leláncolt a tekinteted

Hangtalan szerszámok 
kard árnyát kovácsolják 
utamat hogy vehessék 
végakaratom elvihessék
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K Ü L V Á R O S B A N

Naptól fekete zajtól fáradtan 
Éjjel érkezik
Az ajtót behúzza kedvesem

Éjjeli 
álomban 
ezüst selymet 
szomorú dalt 
valaki fon 

Éjjel érkezik
Az ajtót behúzza kedvesem 
Ezüst takácsról sejtve sem

Fa ágáról 
gyenge selyem 
leomlik 
törzse mentén 
a fűig

Az ajtót behúzza kedvesem 
Ezüst takácsról felhő fájó 
Árnyékáról sejtve sem
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LAZAR FRANCIŠKOVIĆ

CÍ M N É L K Ü L

Rézvörös este
Saját magasságától fáradt
Jegenye

A vízen láthatár úszik 
Repedezett kőhangyaboly 
A tó partján

Ily meleg mosolyt 
Senki még 
Nem küldött felém

H Í D

A világűr és a mező között 
A reggel szétfoszlott visszfénye

Kék pókháló

Fáradhatatlanok húrja 
Építők vízbe fúlt gondolata

Gránitköd

Időt és embereket 
Köt össze
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S Z A B A D K A

Város
Mint kőszirt a tengerben

Az idő hordái és emberek 
Korbácsolták

Megfagyott szelek 
Fürdették 
Benőtt a síkság 
Évgyűrűibe

Mint a kőszirt

M É G  E G Y S Z E R  S Z A B A D K A

Ködbe burkolt part 
A város aranyporral behintett 
Ódon tornyai 
Kóborolnak

Atlaszselyem távoli útra indul

} Ö

A meggömyedt tetőkön 
Tejszínű szalma

ö
Aki a határban született 
Az ég és a föld között 
Egy ismeretlen szálláson

Sohasem jött el
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N E N A

Puha és törékeny mint a kenyér 
Erős és halk akár a folyó

Az áldott jó nena 
Elleng a világmindenségbe

B Ü Z A

Búzahab

A róna és a szántóföldek 
Esküvői ruhája

Menyasszonyhaj
Hosszú mint e vidék barázdái
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MIRKO GOTESMAN

E L É G I A

A kastély kapujában 
kifeszített lehetőségek 
jóreménység őrizői.
Ködös melankóliámmal közeledem 
csudás reménységgel 
kisváros spleenjével.
Fegyvertelenül imádkozom a kapuhoz,
a lehetőségek kapujához,
pedig jól tudom,
a tehetetlenség teljes,
a múlt és jövő között
elveszett a tenniakarás.
A ködös melankólia csak őrzi 
elveszett remények, 
őszi magányok és kisvárosok 
spleenjének titkát.

AZ U T C Á K  S Z Á M O L Á S A

Szentimentális szónoklatok tömjénessége,
epitáfiumi suttogás,
elmúlt esztendők hangtalan szétfej tése.
Nem lehet főnixmadár soha!

Fel kell oldanom a lábamat.
Szabaddá kell tennem a lábamat,
mert hisztérikussá lesz, ha elhangzik a költői messze

[hívása,
a költői messzeség az utójáték pillanatában hirdeti elő-

[játékát,
és elhessenti minden pasztorál reményét.
Emlékek köre — alkonyi katedrális.
Ittlétünk becsapott minket is.
És most: hol van a bánat és az eltűnt idők bazsalikomszagú

[elégiájának határa?
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É L E T R A J Z

Üjra fel kell ásni, 
akkor megszámolni 
az elesett testeket.
Ezzel minden világosabb főképp, 
ködös könnyek nélkül főképp, 
és utána a közreműködésért a hála.

Odateszem majd a táblát: HÁROM NAPIG NE TAPOSD
[EZT A FÜVET,

és három napig írom a hold életrajzát 
(a mese és a sóhaj holdjáét) 
meg az elektromos óra életrajzát, 
s akár a tehén, három napig rémületet legelek.

És akkor táncolunk majd az új tűz körül, 
a láng elénk varázsolja kékes magvában 
ősatyáink vadászkürtjeinek csörrenését, 
a fizikai és a kreatív erő koncentrációjának kezdetét hir-

[deti meg

az új civilizáció első megalopoliszának kiépítése céljából.

P A R T I  I M P R E S S Z I Ó K

és így míg lassan jártam 
a puha parton 
emberekkel találkoztam 
felpuffadt hullát nézegettek 
egy fa görbe árnya alatt

volt egyszer egy vízi növény 
vidámság kuncogott ölén 
folyó hátán tekergőzött 
íny teszik ezt minden ősök 
botrányfelhő reá szállott 
intette a kis virágot 
egzisztenciája illuzórikus
és hazug: valójában ő egy tarka megformált 
vízi maradványa néhai Skjöld Armutson úrnak 
ki idevaló özvegy volt
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Ah szomorú volt nézni is milyen reménytelenül 
kísérelte utánozni elsősorbéli felesége MOSOLYÁT 
fájdalmas bohócokét

volt egyszer ám két kis könnycsepp 
mesélték: minket bizony múzsák szültek 
köztük mostan harag féltés 
sehogy sincsen egyetértés 
öröm könnye ki volna 
melyikük a mostoha 

S a végén felhangzik a szitok 
ördög vigyen ha még egyszer elindulok 
VALAMERRE 
inkább egy kiadós 
SOKKOT varázsolok

a folyó patakká lesz
és senki nem húz ki engem többé fölpuffadtan

A már előzőleg megszerzett hírnevével szavatolja önöknek
[mindezt

az önök: Sk. a-ja.
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MILETA ĐONOVIĆ

E L S Ő  É N E K  

Kérdem
A lét sorompóján innen 
Vagy túl vagyok-e már

A Nap sétál 
Tetőtől talpig 
És vissza 
Az egyik kéz 
Ismeretlenségbe mutat

Á R N Y É K O M  F A L A N

Árnyékom falán 
Ceruza táncol 
Ujjai hegyén

Időgyűrűben kopogtat 
S hallgatja arcélét

Nyoma
A szív kardiogramja 
S a ceruza 
Szétdúltakról ír

H A N G V E R S E N Y T E R E M

Üres hangversenyterem 
ülőkéi madarak nélkül

Villám a karmesteri pálca 
önmagának elegendő

Reggelek szemerkélő esője 
Mint lehelet az ablaküvegen
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P A L I C S

A tó szárnyát bontva 
Repül a vándormadarak után 
Kevésbé száraz égtájak felé

A nap dárdát vet

A víz torkában lebegő csontok 
S a fűvel tömült szájak 
Senkit se izgatnak

Jelenléte a tájon némán fojtogat 
Jégkristálytól terhes szempillái alatt 
Megcsendül a tekintete

S Z A K Á L L A S  A T Y A  
KI  Ü S Z O L  M I N T  A K E R E S Z T  

K I V E T E T T E K  A V I Z E K

Felébredek
Az égen visszájukra fordult csillagok 
Rettenetes napról álmodtam 
Sötétség 
Sík mező
A történelem mint egy folyó 
Part
Fekvő ember
Sehonnan sehova
Város sodródott
Rothadt pincék felett
Örültem a víznek
Mely gubbaszt mint a gólya
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É B E R S É G  AZ Ö L T Ö Z É K E M

Ötszázszor
öltözködöm
És
Vetkőzöm
Éberség az öltönyöm
A cipőm orra
Felaprózva
Csörren a zsebben
Számlapon számok ugrándoznak
Bennem
És
Köröttem sötét lesz
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VLADIMÍR ĐURIĆ

E L Í T É L T E K  D A L A I  

1.

Biceg a nap 
Öregapámra 
(Isten nyugosztalja)
Hagyom a csendet 
Elhagyom
(Mint bátorsága az elítéltet) 
Azt a kereszttel átdöfött 
Földdarabot
Amely némaságba süppedt 
Míg minden fa vonz

A szomjúság
Sehogy sem csitul
Míg minden fa
Levizelt kérget sejt
Az utca bordáit
Súlyos léptekkel bezúzom
És azt a kereszttel átdöfött
Földdarabot

Íi némaságba zuhantat 
Mint bátorsága az elítéltet) 

Poharak ízületeit tördelve 
Elhagyom

2.

A szivárványhártyában 
Az éj patái dübörögtek 
Az éj fülével mocorgott 
A lámpaszemű 
Asszonyok tekintetében 
És lángok között 
Megellette a gondot
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3.

örületesen jönnek a felhők 
Értem
Vicsorogj pofázó csürhe 
Teljesen hidegen hagy 
Rejtőzik a sárga alkonyat 
örületesen közelednek a felhők 
Nem vagyok a pásztoruk 
Vicsorogjatok szelíd testvérek 
Elrejt a sárga alkonyat

4.

Kimarta ajkam 
A düh az éjjel 
Vérzik
Vérben forgó szemem is
Meglocsoltam
Azzal s ott ahol mérik
Vérző seb vagyok
Látják a hajnalok
Erőm fogytán de odavetnek
A reggelnek

5.

Senki sem kérdi 
Ki vagy 
Mint a romok 
Hallgatnak a városok 
Az emberek elmennek 
Hogy idő múltával 
Visszatérjenek 
Senki sem kérdi 
Ki vagy
A városok maradnak 
Mindig ugyanazok 
Egy-két tető ide vagy oda 
Nem számít soha
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6.

Az ajtó
Amikor elhagyta a házat 
Utolszor nézte 
Utolszor látta 
A hátát és a vállát 
Amikor elhagyta a házat 
Mintha tudta volna 
Hogy vissza nem tér soha 
Az ajtó nyitva maradt

R E T T E G É S

Kinek hinni 
Amikor árad a folyó 
Hiába mormolsz imát 
Reggel
Duzzadó várakozás a víz mellett 
A kéz retteg 
Mint szétvert gyökér 
Kinek hinni 
Ha a dél lángol 
Kiszáradva 
Hiábavaló a szó 

►A kétely belemarkolt a fejedbe 
'Kinek hinni 
Ha a folyó árad 
Reggel 
Későn 
+
Különösek a szoba szögletei 
Mint köztük az emberek 
Amikor senki sem hallja őket
-b

Az éj patája dobogott 
A szembogarán 
Az éj füle rezgett 
A viharlámpás 
Nő tekintetében 
Az éj aggodalmat ellett 
A lángokban
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ÉJ T R O G I R B A N

A hívogató hajó 
És az a léptektől

fáradt utca
Az a kőből

épített ház 
A zenélő ember 
Én a kövön 
És a kétlábúak

áradata 
áradata...

N Y U G T A L A N S Á G

Ülök
nincs ülhetnékem
felállók
hallgatom
csak a szél
fáj a gyomrom
kinyitom a könyvet
szeme fehérje rám mered
apám patkóbélfekélyét megoperálták
lefekszem
a konyhából hagymaszag áramlik 
átkozott idő 
fáj
hallgatom 
csak a szél
apám fekélyét megoperálták 
sokat dohányzik 
én
egyik cigarettát 
a másik %Ltán 
és ülök
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OLGA JANKOVIĆ

B E S Z É L G E T É S  A T A N Í T Ó V A L  

Mondod
képekből áll a vers 
De ha nincsenek 
mert szunnyad a képzelet 
s az ész az idegek 
ritmusát jegyzi —
Hogyan írjunk az álmos hangyáról 
ha a költő alszik
vagy pedig a szürke örvény fölé hajlik
Hogyan fékezhetők meg a szótagok —
az összefüggéstelenek
amelyek
nem üresek
nem élesek
nem fényesek —
vers hogyan válhat belőlük
ha gyenge az ösztönzés
(mondanád: ébresztés)
és a régi téma
A költő azt szeretné
hogy szavaival
felébressze a megdermedt gépesített világ
elaludt agyát
de ne tiporja el
az utolsó virág
szirmait
egy üres napért
vagy
szörnyű
álomért.
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KOVILJKA TIŠMA—JANKOVIĆ

AZ Á R U L Á S  F É L E L M E

Maca abban a pillanatban ugrott le a vonatról, ami
kor az éj tétovázva távozott és a hajnal ezüst szürke szár
nyának remegése felgyorsult. Gondolataiban az örömmel 
átszőtt elbeszélést, költeményt, a reggeli szürkületet hozta 
magával. Érezte, hogy semmilyen bánat nem tudja eltö
rölni azt, amit a virradat feléje nyújt karjaiban, az éj 
végének közeledtét, azt, amiről a fehér fényesség felleb
benti takaróját, széthúzza függönyét. Mégis miért lenne 
örökkévalóság ez a pillanat, azért, hogy ne legyen múltja? 
Nem, jobb nem gondolni arra, hogy mindennek mennyi az 
értéke.

A madarak apró ciripelése úgy hatott, mint finom 
pasztellkép a sápadt reggelen. Elmosolyodik őszintén, ne
vetése tisztaságot tár fel, úgy mint amikor a felhők közül 
előbukkan az égbolt egy darabja. Megáll, kezét felemeli, 
kelet felé fordul, mintha a viradattól kérdezné, mit hoz 
a mai nap, mi lesz az öröm csírájából, amely kihajtott és 
növekszik.

Megfeledkezett az édesanyjáról. Anyja még erős és 
fürge, nem kell neki segíteni a csomagot vinni.

Az öreg, kopott autóbusz szemben a folyóval, a tölté
sen várakozott. Nem volt ott senki. Maca kinyitotta az 
ajtót és édesanyjával felszállt. A hátsó ülésről fiatal férfi 
emelkedik föl.

— Tessék csak... ma nincs utas. Én vagyok a vezető 
is és a jegykezelő is. Kicsit szundítottam.

Előrement a vezetői üléshez. Szemét dörzsölgette, ker
gette belőle az álmot, mindaddig, míg fényében tükrö
ződni kezdtek az autóbusz ablakai és a reggel árnyékai.

Áll, megigazította a tükröt és leül. Maca is láthatta a 
tükörben. Középtermetű volt, erős, haja rövidre nyírva. 
Nem volt szép, de a tükörben szemlélgetve Macának tet
szett.

— Nem ismerem magukat — mondja a vezető a tü
körbe nézve. — Nem itt élnek?

Maca is a tükörbe néz. Édesanyja felel:
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— Elköltöztem még amikor tizenöt éves volt a lányom.
— Férjnél van? — kérdezi a vezető továbbra is a tü

körbe nézve.
Maca tagadóan int a fejével. Mit ér a férjhez menés!

— sejteti szeme. Arra gondol, vajon megérti-e.
Megértette, és a férfi elmosolyodik. Fejével int, szeme 

felragyog, mintha azt mondaná: micsoda nő és hajadon.
Maca dacolva néz szembe a tükörrel.
Nem tudod, hány nő mennyit veszít az életből, ha 

nincs férjnél — sejteti fejének lassú mozdulatával, előre
hajolva, félig nyitott szájjal.

Lehajtotta a fejét. Az éveket számolta, tizenöt és ti
zenöt az harminc, meg három az harminchárom... Azu
tán nem gondolt semmire! Majd ismét sok minden eszé
be jutott, de gondolatai a lényegtelenség áradatában el
úsztak. Elszigetelten, magányosan ült, ami nála termé
szetes volt.

— Jó reggelt — mondta az érkező rendőr.
— Hej, Bojan, istenemre, korán keltél — mondta a

vezető. — Ülj ide — a vezető szívélyes volt. A rendőrrel 
pedig belopakodott a reggelből és az utazásból egy kevés 
az autóbuszba.

A rendőr Maca közelébe ült. Mindkettőjüket látta a 
tükörben.

A férfiak tekintete bepáztázta Maca arcát, térdét.
Édesanyja afe ablak melletti ülésen szundikált.
Mentek. Itt-ott poros, kanyargós út látszott. Az erdőn 

túl völgy, majd emelkedések. Kanyargott az út belátha-
tatlanul s úgy hatott, mint a rejtett gondolat.

— Bojan — szólt a vezető.
Maca erre a tükörbe nézett. Látta, hogy a vezető a 

rendőrre figyelt és szemével Maca felé intett.
Tetszik nekem — mondta a szeme, mely már vetkőz- 

tetni is kezdte. Még mindene kemény, karcsú — sejteti a 
vizsgálódó tekintet.

Maca összefonja karjait, gondolataiba merül. Hazudik?
— kérdezi önmagától. Igaz, hogy a fiatalságának heve csök
ken ... Igen, hazudik! Tudom, hogy az emberi kapcsola
tok milyen látszólagosak. Én is hazudtam és hazudok... 
Haragosan félbeszakítja önmagát. Szeme villog, mint a 
farkasfalkáé.
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A vezető, szemét az éles kanyarokra szegezve, görcsö
sen vezette az autóbuszt.

Magába zárkózott. Mint Maca, amikor karba fonta 
kezeit. Semmit sem tudnak egymásról. Kuszáit idegek és 
az ész rejtett útjai.

Nem tudott megnyugodni, gondolataiban elkalando
zott a hegy és az égbolt remegő érintkezéséig, elmerült a 
föld és a végtelenség látszólagos, szenvedélyes ölelkezésé
ben.

Felértek a fennsíkra.
A kora tavasz csillogva, rügyezve, meztelenül és kris

tálytisztán tárulkozott elébük.
— Itt a forrás — mondja a vezető, és az út szélére 

állítja az autóbuszt. Kiszáll. Maca is feláll. A rendőr a 
forrást kereste. Maca megállt. A lemondás hangja elpi
hent benne. Hallotta a forrás lágy bugyborékolását, a szél
rázta csupasz ágak sóhaját, suttogását.

— Karlo vagyok. És te? — kérdezte a vezető.
— Maca.
Csend.
Közelebb lép hozzá.
— Ha megérkeztünk a városba, néhány órát pihenek a 

szállodában... Aludnom kell egy keveset. Este Kninbe— 
Zadarba megyek. Gyere el hozzám ... Gyere ... Eljössz?

Maca ránézett. Közvetlensége tetszett neki, de úgy tett, 
mint aki nagyon megharagudott. Felment az autóbuszba és 
szó nélkül édesanyja mellé ült.

Nem, nem akart többé a tükörbe nézni. Nem, nem. 
Bár a fényes felület szüntelenül hívta.

Leereszkedtek a völgybe. Lent ötágú csillag alakú kis 
városka terült el. Mielőtt beérkeztek a városba, Maca a 
tükörbe tekintett. Pillantásuk nem találkozott. A férfi 
összeráncolta a homlokát, arca kemény, feszes volt, hajá
ból egy rövid tincs szófogadatlanul játszott.

Férfi — elmosolyodik Maca, elfordul a tükörtől.
— Bojan, ismerted Nešo Bajiéot? — kérdezi a vezető.
— Azt a vadászt?... Láttam néhányszor.
— Tudod, hogy az milyen hazudozós? Az aztán nem 

mond igazat, csak véletlenül — folytatta a vezető az utat 
nézve. — Kérdezi egyszer tőlem: Tudod-e, Karlo, mennyi
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az az ezer? Hát, mondom, tudom. Tudod, mennyi ezer 
dinár, ezer ember. De tudod-e, kérdi, mennyi ezer birka? 
Hát, mondom, elég sok. Tudod-e, hogy én akkora káposzta
fejet láttam, amelynek árnyékában ezer birka hűsöl?! Ó, 
vigye el az ördög! Hol láttad azt a hatalmas káposztát? — 
kérdezem. Hát — mondja — messze Macedóniában.

— Macedónia igazán messze van! — nevet a rendőr.
— Nincs messze, Nešo testvér, nincs, próbálom meg

győzni. Ej, Karlókám, az anyját neki, nem tudsz te sem
mit — hajtja Nešo a magáét. Még most is nevetek, ha 
eszembe jut.

Fondorlat — gondolja Maca.
— Nemcsak ezt. A leghihetetlenebb eseményeket ta

lálja ki, és azt állítja, hogy ő is ott volt, és saját szemével 
látta. Gyermekei életére esküszik.

Talán a részbeni mániákussága — gondolta Maca és 
nyomban kibogozta a meghatározást: a központi ideg- 
rendszer tendenciája, hogy magasabb feszültségi szinten 
működjön. Kórjelei: túlzott aktivitás, nagyzási hóbort, az 
önvizsgálat hiánya, a reakciók nehezebb ellenőrzése, mindez 
általában elosztódik a közérthetőség határán.

— Meséli nekem: „Megyek én egy nap vadászni, egész 
nap egy ördögadta nyulat nem találok: járkálok, megyek,
— sehol egy nyúl. Estefelé beérek egy völgyecskébe, hát 
ott vannak az összes nyulak — üléseznek. Egyik öreg 
szemüveget rakott és olvas valamit. Mikor odaértem, ki
csit megijedtek, de az öreg nyúl, aki olvasott, felemelte a 
kezét és azt mondta nekik, hogy ne féljenek, mert a Nešo 
jó ember. Velük maradtam késő éjszakáig, beszégettünk, 
viccelődtünk/'

A rendőr felnevet.
Maca is felnevet a völgyecskében elképzelt látvány gon

dolatára.
— Félkegyelmű — mondja Maca.
— Mi? — kérdezi a vezető.
— Mondom, beteg — feleli Maca.
— Az anyja fülit. Hazug — mondja a vezető.
Milyen önzők és ridegek tudatlanságukban — gondol

ja Maća, és szeme előtt látja a betegséget minden kegyet
len vonásával.
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— Ha látnád! Egyszer fogadott Nebojsával, hogy meg
állítja a teherautóját, azt a nehéz Fapot. Megállt, kezével 
a lökhárítónak támaszkodott, lábát megvetette. Nebojša las
san megindult és fokozatosan hátratolta Nešot. Nešo tel
jes erejéből megfeszítette magát, homlokán és nyakán az 
erek majd elpattantak. Ha láttad volna, hagyta volna ma
gát el tapos tatni, de nem engedett. Nebojša megállt. Mit 
tehetett volna? Nem ütheti el a bolondot. Látod — kiál
totta akkor Nešo —, mit mondtam!

Istenemre mondom, tébolyodott — gondolja Maca. 
Ez a kettő feltárta előtte tudatlanságát és ugyanakkor 
egy emberi sorsot.

Ezek nem tekintik betegnek Nešo Bajiéot — gondolja 
Maca —, pedig ő már régen nem kiegyensúlyozott. Ahe
lyett, hogy gyógyítanák, élvezik saját durva tréfájukat. Be
le kell nyugodnod abba, hogy a világ az átlagembereké... 
Van átlagember?... Igen... Hajlamos az átformált vi
selkedésre; jellem-sértődöttség, üldözési mánia, nagyzolás, 
sajátos értékmérési módszer, érzések és a környezet fel
fogása ...

— Részt vett a népfelszabadító háborúban. Jó harcos 
volt. Van emlékérme... Érdekes, hogy soha nem beszél 
a háborúról. Néhányan már ugratták, de nem állt kötél
nek — mondja a sofőr.

— Ez is arra vall, hogy beteg — mondja Maca kitar
tóan.

A kocsivezető mérgesen ránéz.
Elhallgatott. A kis csoport csak látszólag tartozott 

együvé, valójában az érzésük és a gondolatuk elválasztotta 
őket.

Megálltak a cipőbolt előtt. Alacsony, roggyant házak 
sorakoztak. Túlszárnyalt rajtuk a tavasz; felőlük érkezett 
a napsütés; egy felhőcske az egész, melyen átbújik a nap 
sugara.

Ebéd után Maca azt mondja az édesanyjának és a ke
resztanyjának, a péknének, hogy szeretné meglátogatni 
gyerekkori barátnőjét, akivel időnként leveleztek.

A homályos folyosón nem volt hol jelentkeznie, és ki
nél. Tanácstalanul megállt. Beteges, szikár pincér közele
dett.

— Kérem, én Karlo gépkocsivezetőt keresem.
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— Ej ha, mindig a nők keresik, korhely — sárga fo
gait mutogatva nevetett a sápadt pincér. — Itt van, a hetes 
szoba az övé.

Maca elszégyenli magát, de a pincér eltűnik, és ő hal
kan kopogtat. Semmi válasz. Ismét kopog. Halk mocorgás. 
Kulcs csörren. Szőrös, erős kéz, meztelen váll, álmos arc.

— Eljöttem — suttogja Maca.
— Gyere — mondja és kézen fogja.
Maca megállt, hátát a zárt ajtónak támasztva. A világ 

az átlagembereké — suttogta valami körülötte.
A sofőr mellette állt, valamit keresgélt, matatott.
— Megharagudtam rád — mondja, megfogja a karját 

és átöleli.

Maca kiszabadítja magát, kinyitja az ajtót és elindul.
— Az ördögbe... Hol vagy? — kiáltja a sofőr.
— A péknél — mondja és elmegy.
Szenvedély — micsoda érzés! Szerelem — kegyetlen! 

Önző! De szükséges. Gyönyörű... De az ösztön — alávaló. 
Eh, Maca, mi van veled?... Emlékszel az öreg szamarunk
ra? Nyomorúságos, elkopott patáival kiütötte az ajtó desz
káit és elment párt keresni... A természet megtette a ma
gáét úgy, ahogy szükséges. Minek ez az indokolatlan lá
zadás?!

így gondolkodott a kertben, míg körülötte az alkony 
meglágyította a tárgyak életét, és az árnyak lágy és me
leg körvonalai .nyugalommal terültek szét. Az ágak, a fű 
és az esti nyüzsgés megbékítették gondolatait. Mindezt, 
ezeknek az elillant legintimebb és legigazabb perceknek 
megnyilvánulását még nem érezte.

Az ember soha nem boldog. Ha igen, akkor is fél, 
hogy a boldogságnak vége szakad, fél az árulástól. Nem, 
nem boldog sokáig... Miért ne élvezne akkor, addig, amed
dig tart? Miért ne lehetne erős a befejezéséig? Lehetnek 
újrakezdések is? Ki tudja, hányadszor kérdezte a lét értel
méről maga körül a fákat, az alkonyt, a felhőket, míg úgy 
érezte, hogy mindezek együtt válaszolják: az ember, az em
ber, ez az értelme mindennek, és az ember ki kell hogy 
tartson — így van az egésznek értelme. És nemcsak ki
tartani, hanem széppé és hasznossá formálni... Eh, átko
zott önzés. Honnan, miért ez a határozatlanság? Kihez tar
tozik? Valamit elért az életben? Pszichológus az intézet
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ben. Ez valami? Majdnem a véletlenre bízta... Milyen ör
dögi kísértés!

Az árnyak jelezték a kertben, hogy későre jár, a szél 
és az alkony hozták a szorongást.

— Maca! — szólította a keresztanyja. — Valaki keres.
— Megyek — felelte csendesen.
Ott állt rátámaszkodva az alacsony fakerítésre. Ami

kor Maca a közelébe ért, olcsó kölnivíz illatát érezte. 
Meghatotta ez a gondos készülődés. Megszorította a kezét.

— Nem ment Zadarba? — kérdezte.
— Nem ... Nősülök — felelte.
— Ohó, gratulálok! — mondta Maca.
— Ne gratuláljon, mert csak a fele kész.
— Hogyhogy? — kérdezte Maca.
— Hát, én akarom, de akarod-e te is?
Maca csengőn és kedvesen felnevetett.
— Én nem megyek férjhez.
— Már megbocsáss, de ez bolondság! Hogyne menne 

egy egészséges nő férjhez egy ilyen emberhez — mondta, 
megfogta a kezét és magához húzta. — Akarod, hogy azon
nal megesküdjünk, vagy talán holnap?

— Engedj el — suttogta Maca. — Megígértem, hogy 
elmegyek a szobádba.

— Nem hiszem — felelte, még mindig átfogva őt.
— Elmegyek — mondja Maca, kihúzza a kezét és be

megy a házba.
A férfi állt még egy darabig a kerítésnél, majd elment.
Micsoda nő és hajadon! — villogott a szeme a sötét

ségben, amely könyörtelenül áradt a ritka és halálsápadt 
égőkre a hosszú utcán.

Miért, miért ne támaszkodna arra a szögletes, erős 
kötésű férfierőre? — gondolja Maća, amikor megáll a fér
fi szobája előtt.

Kopogott az eső. Nem azt érezte, hogy ez az éjszaka 
a szerencsétlenséget hozza, mert az eső mérsékelt, kedves 
meleg hangon susogott.
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VLADIMÍR KIRDA

A N Y Á R  K Ü S Z Ö B É N

•Jancsi, én most itthagyom a műszaki irodámat, körül
járom a termelést, már a lépcsőkön vagyok. Jancsi, kint 
igazi nyár van, vakító napfény, végignyújtózkodom a gyár
udvar sugaras terén, lustán, akár a gyík. De itt van a te 
agyagipari üzemrészleged, a csarnok kellemesen hűvös, 
jóllehet fénypászták szűrődnek be a tetőablakon át, s 
itt van a te csatornahálózatod vonala is. És te is itt vagy, 
reményem és menedékem.

— óóó, tiszteletem, tiszteletem, mester! — Jancsi egyik 
kezével leveszi a fejéről poros sapkáját, másik kezét a 
már előre mosolyra kész technológusa felé nyújtja.

— Nem vagyok én mester, hanem maga az. Én csak 
egy közönséges kis technikus vagyok.

— Haha! Most csak egy közönséges kis technikus 
vagy, ugye? De amikor a pontokat osztogatják, akkor: 
„Én szakember vagyok! Még néhány pontot ide”.

— Á, dehogy, dehogy — hárítja el Alek hanyagul, s 
végre kiszabadítja a kezét Jancsi ceremoniális rázogatá- 
sából. — Maga nagyon jól tudja, hogy én nem vagyok 
olyan ember. Én nem szaladok se a pénz után, se a 
munka után. Lassan, lezseren, mint maga. A prés leng, 
klamm-klamm, ya termelési ciklus automatizált, Jancsi bá
csi pedig szemére húzza a sapkáját, figyeli a technikát 
és töpreng... Valóban, Jancsi, maga... min töri a fejét, 
amíg így, úgymond élvezettel dolgozgat?

Jancsi és technológusa még mindig mosolyogva szem
lélik egymást, hasonló lelkialkatú barátok, amikor tré
fáról és turpisságról van szó, s egymást kissé nehezen 
megértő ellenfelek akkor, amikor a munkaidő normái
ról és a munkakörökről van szó. Jóllehet Jancsinál ez is 
könnyebben megy, mint a többinél, alkudozással és ugra
tással, mint a piacon a cigány lova körül. Jancsi most 
félig a gépe felé fordulva a válaszon gondolkozik, melyet 
technológusa tőle vár, s így az orrára húzott sapkája 
alól figyeli a nézetükkel megelégedett szolgát és urát,

— Hát, úgy gondolom, az anyjába a jót, hogy ezt a 
nagy rakás vasat elvinném a hulladékgyűjtőhöz, és el*
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adnám azoknak az ócskásoknak ott. Aztán meg egy öt- 
milliócskát zsebre vágnék, és minden rendben van.

— Ohó! Nem tudom, hogy ezért kapna-e ötmilliót ak
kor, ha egy másik vállalatnak adja el, hát még ha a hul
ladékgyűjtőbe viszi.

— Hát jó, legyen akkor három. Nekem nem kell sok, 
megelégszem én a kevéssel is. Akár hárommal. Mit szólsz 
éhhez?

Jancsi hátulról még jobban előre, a szemére löki a 
sapkáját. Kökényszeme szinte ragyog a belső nevetéstől. 
Arcát is elöntötte a pír.

— Olvasta véletlenül Andrićot?
— Ugye, az az ... aki Nobelt kapott?
— Igen, igen.
— Olvastam, hogyne olvastam volna.
— Mondjuk, mit?
— Hát, olvastam... várj csak — Jancsi mélyen el

gondolkozott. — A címeket sose tudom megjegyezni.
— No, mindegy. Andrić egyik könyvében körülbelül 

így mondta: Csodálatos, hogy az embereknek milyen kevés 
kell ahhoz, hogy boldogok legyenek. És még csodálatosabb, 
hogy gyakran épp ez a kevés hiányzik nékik!

— Hát igen, épp így van! — Jancsi egészen hátra 
tolja sapkáját, a tarkójára. — No, látod? Jól mondja.

— Persze. Magának csak hárommillió hiányzik ahhoz, 
hogy boldog legyen, az a Johnson meg annyit költ mond
juk egy vagy két repülőbombára. Hogy aztán azokkal a 
bombákkal embereket öljenek.

— Ehol e! Minek ez neki, hékás, mi az istennek kell 
az neki?

— H m ... minek neki. Az ördög tudja, minek az neki. 
Ha megkérdi, lehet, hogy ő maga se tudja megmondani, 
minek neki. Ez az, amit nagypolitikának, stratégiának, 
diplomáciának, világproblémának neveznek, és a többi bo
londság. Mindezt a politikusok gubancolják össze, az egy
szerű dolgokat összekeverik, aztán meg diplomáciájukkal, 
bombáikkal és ágyúikkal oldják meg.

Jancsi szemrebbenés nélkül nézte „mesterét”, érdek
lődését fölkeltették Johnson hárommilliós bombái, s egy 
pillanatra elgondolkozott: hű, de csodálatos ez a nagy

34



világ és ezek a nagyvilági politikusok, és sapkáját a 
szemére tolta.

— Látod, hogy mi ez? Ennyi temérdek pénzt kidobni 
bombákra meg ágyúkra, az úristenit neki, hát nem lenne 
sokkal egyszerűbb és jobb is, ha mindazt a pénzt szét
osztaná a szegények között? Figyelj ide, néhány nappal 
ezelőtt azt olvastam az újságban, hogy a világ fele éhezik.

— Ügy van. Féléhinség uralkodik szakadatlanul.
— Én meg azt kérdem most tőled, hát nem lenne oko

sabb dolog eledellel ellátni a szegényeket mind, mint bom
bákat meg ágyúkat gyártani számukra. Ha meg éppen azt 
akarja megmutatni, ahogy mondják, hogy megmaradjon a 
történelemben, sokkal jobban megmaradna úgy, mint így. 
A világ több mint fele megcsókolná a seggit, az úristenit 
neki, a másik fele meg tapsolna neki. Az egész világ az 
egekig dicsérné, így meg az egész világ görbén néz rá, és 
szenved miatta... Tudod — folytatja Jancsi, közben le
vett egy hulladékdarabot a munkaasztalról, szokatlanul el
komolyodva teljesen belemerült a témába —, ha így egy 
kicsit jobban megfigyeled ezt a világot, minden valahogy 
a feje tetején áll. Nézed a televíziót, egyesek, a szentségit 
neki, azt se tudják dühükben, mit csináljanak, mások 
meg nem tudják, nyomorúságukban mihez kezdjenek. Se 
nem él, se nem hal.

— No látja, így van ez. A világ nem tökéletes, s ez 
leginkább azért van, mert az emberi lény, amely önma
gát a világ urának tekinti, tökéletlen. Megmondom én 
magának, Jancsi, azokat a dolgokat, amelyeket a legegy
szerűbb emberi logikával meg lehetne oldani, összebonyo
lítják a végtelenségig. Ezt mi, maga meg én, egészen más
képpen rendeznénk el.

— Ki? Tudd meg, hogy én mindezt sokkal jobban el
intézném, mint ők. Visszaküldenél te engem oda, ahon
nan jöttem, ha nem! Mindenki jóllakott lenne és mindenki 
békés.

— Ezt el is hiszem. Sajnos, mint ahogy mondtam, a 
világ tökéletlen, nincsenek mindig megfelelő emberek a 
legfontosabb helyen.

— Hanem ide hallgass — Jancsi egészen közel lép 
hozzá, hangját a bizalmas beszélgetés mélyére engedi. — 
Ha már mindent olyan jól tudsz, mi a véleményed, sor 
kerülhet hamarosan a pontok értékének emelésére? Na,
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mit gondolsz? Te ott fönt vagy, és ti ott hamarabb érte
sültök az ilyen dolgokról. Mit mondanak a gazdák?

— Hát figyeljen ide, amennyire én tudom, kételkedek 
abban, hogy ez idő szerint az emelésből lesz valami. Min
den attól függ, miként teljesítjük az e havi tervet, és 
általában az egész negyedévet. Mindebből megítélve, nem 
fejtettünk ki olyan erőfeszítéseket, amilyeneket kifejthet
tünk volna.

— Nem««? — ismétli Jancsi naiv hangon, de ravasz 
tekintettel ismét a barátjára mosolyog. — Hej, az anyá* 
tok mindenit! Most még itt majd előadást tartasz nekem, 
mint az üzemrészlegben az a gyámoltalan igazgatóm, ho
gyan kell rákapcsolni, hogyan kell teljesíteni a tervet, 
emelni a termelékenységet és így tovább. „El akarjuk érni 
a termelékenység európai színvonalát!” — hördül fel Jan
csi a kövér Fehér kohácsoló hangján. — Akarod az apám
f ___t! Adj új gépeket, azután járjon a szád az európai
termelékenységről, és nem így, ezekkel az ócskavasakkal. 
Ugye, a mi hátunkon akarod te elérni a termelékenységet? 
Te, hogy minél nagyobb tervet állíts elénk, a technológus 
urak pedig még egy kicsit megnyírják a normát, akkor 
majd meglátod!

— Áh, nem, nem — siet közbelépni Alek, de Jancsi 
egy pillanatra elnézést kér, mert a gépeknél kellett in
tézkednie. Amíg ő a gépek körül dolgozgatott, Alek ész
revette, hogy az elektrokerámia részlege felől Stole Ga- 
čić közeledik. És ő is szélesen mosolyog, a mindenségit 
neki, de ha Stole így mosolyog, mint most, akkor már 
tudom, hány óra van. Egyébként erre Ante figyelmeztetett.

— Szervusz, Viszlavszki elvtárs! Hát hol vagytok ti, 
Viszlavszki elvtárs? Istenemre, egész nap kérdezősködök 
utánad, hol van az én Alek barátom, s neki se híre, se 
hamva. Még a te Ante kollégádat is mindössze egyszer 
láttam ma lenn.

— Hát, dolgozunk, dolgozunk. Nincsen nekünk arra 
időnk, hogy az üzemrészlegekben sétálgassunk és csász- 
káljunk, mint egyesek. Engedd már el a kezem, nem szö- 
kök meg, ne félj.

— Jaj nekem, édesanyám! Nektek nincs időtök!... 
Hallod-e, lehet, hogy jobb lenne neked, ha megszöknél, 
amíg nem késő. Ugye, te szerencsétlen?
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— Szóval mehet, mi? — ismétli meg Jancsi, aki idő
közben megtisztította a sulykot, s most ismét félig a 
gép felé fordulva állt.

— Mi az? Neked megint mi nincs rendben?
— Hát, nekem minden rendben van, hanem az ér

dekel engem, hogy ki adta a normát a K-L nulla-nyolcasra? 
Te, vagy Ante, vagy tán Hadnagy?

— Az nem fontos, hogy ki adta. Mi valamennyien 
egyenlőek vagyunk, a jogokban is, a felelősségben is. 
Mondjuk, hogy én voltam az. Mi van vele?

— Hallod-e, én komolyan beszélek — Stole mosolyog
va néz Jancsira. — Azt kellene megnézned, hogy a ki
írónő véletlenül nem hibázott-e a dokumentáció kiírása 
alkalmával. Az a norma nem jó. Nem, nem te hibáztál, 
azt jól tudom, biztosan az a trampli keverte össze a dol
got. Hogyan hibázhatnátok ti, technológusok, ugyan menj 
már.

Jancsi most már meg sem kísérli, hogy visszatartsa 
a nevetést. Valósággal hahotában tör ki, kurjant egyet, 
s lekapja a sapkáját.

— Ide figyelj — fordult Stoléhoz, miután már egy 
kicsit lecsitult —, tudod, mit mondtam én nekik: neki, 
meg annak a kopasz Losoncnak?

— Jaj, az is jó. Hát még Ante.
— „Ha nektek sikerülne", mondtam, „legalább annyi

szor eltalálni a pontos normát, ahányszor, mondjuk, öt 
találattal eltaláljátok a sportprognózist, akkor az már 
nagyszerű lenne".

— Igen, igen, nézd csak meg azt, bátyus — inti le 
Stole technológusát, és úgy mosolyog rá, mint a mes
ter zöldfülű inasára, aki eltolta a kalapácsnyelet. — Nem 
jó, nem jó az a norma. A számításban valahol mellé 
fogtál.

— Ugyan, menj már, miket beszélsz. Nincs ott sem
mi hiba, hanem tűrd föl az ingujját s menj oda a géphez, 
majd meglátod, hogy sikerül teljesítened a normát. Előre 
ne add meg magad. Mert akkor biztosan nem tudod el
érni a normát. Egyébként most elmegyünk hozzád, és 
majd meglátjuk, hogy mit mond a munkalap.

— Eh, hagyd a munkalapot. Ott majd úgy összeza
varjátok és megkeveritek a dolgot, hogy az öreg isten
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se tud majd rajta elmenni. Mintha a marslakóknak írná
tok, és nem nekünk. Nulla—kettő—nulla—négy, per ötven
kettő és harmincnégy, sutty-muty és aztán puff: fél perc. 
Érted-e öregem, az istenedet, három sor jelszám, és durr 
oda fél percet.

Hát jól van, Stole, rendben van, nekem se olyan sür
gős, hogy megnézzem a munkalapot. A mozdulatok kód
jait én sem tudom fejből, azt csak olyanok tudják, mint 
a čvorak, s mindezek mellett tudom, bármilyen munka
rendet írok elő neked, tovább hajtod a magadét. És ha 
én ezt megmondom neked, akkor te mindjárt rázendítesz 
a régi nótára: „Jól van, mutasd meg nekem, hogy lássuk, 
hogyan fogod azt megcsinálni! Itt van, tessék, itt van a 
gép, itt van a munkalapod, és majd meglátjuk, mit fogsz 
megcselekedni!” Hogy én mit fogok megcselekedni, nem 
csinálok meg semmit, te esztendők óta mellette állsz, 
minden csavarját ismered, én meg azt se tudom, melyik 
fogantyú mire szolgál. De ha még tudnám is, az se len
ne elég, ismerni kell a munkát is, nemcsak a gépet, eh
hez gyakorlat is kell. Hagyd az ostoba dolgokat, nem én 
vagyok a mester, hanem te. Én csak egy kis közönséges 
technikus vagyok, akinek tizenöt hónappal ezelőtt egy irat
tartót nyomtak a kezébe, melyen azt írta, hogy Techno
lógiai módszertan, megmutatták, hogy a benne levő kép
letek és táblázatok alapján hogyan kell meghatározni a 
munkamozdulatokat, a fő- és kiegészítő időt, a dolog ka
tegóriáit és a többi bolondságot, és te most a normáiddal 
meg a gépeiddel nyösztetsz engem. Igaz, ez nem valami 
hej de nehéz nóta, ezt is meg lehet tanulni, čvorak meg 
a Hadnagy, és mások mindezt félkézzel megcsinálják, de 
ők mások, és más vagyok én, engem ez lényegében egy
általán nem érdekel, soha nem is álmodtam arról, hogy 
majd ilyen dolgokkal is bíbelődöm. Egyébként a tech
nika engem soha nagyon nem érdekelt, és különösen most 
nem érdekel, amikor žiži minden pillanatban idegroha
mokat kap, Gyurgyevón pedig Ciliké csaknem valamennyi 
rokona tudja, hogy az ő kedvencük házassága elhibázott 
dolog. Vigyen el az ördög téged is, meg a normáidat is, 
egye meg a fene mindet, nekem lélegzetvétel kell és nem 
ez!

— Jól van, majd utánanézek — mondta engedékenyen.
— De előre megmondom neked, nem hiszem azt, hogy 
itt egy hibáról van szó. Tudod jól, hogy a norma körül
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nem volt minden rendben, megváltoztattuk az időt, aztán 
elérted a túlteljesítést. Ügy gondolom, hogy mégis minden 
rendben van.

— Te úgy véled, minden rendben van. Más dolog va
lamit gondolni, és más dolog azt megcselekedni. Csak
hogy, batyuskám, előbb azt jól nézd meg, ellenőrizd is, 
nehogy aztán úgy essen ki az egész, mint Anténál: „Hát, 
bocsáss meg, én úgy irányoztam elő, hogy ez a két mű
velet majd egybeforr, úgy gondoltam, ezt így is lehet", 
és mit tudom én. Ugyan mit gondoltál, te nyaggató alak, 
mit is tudsz gondolni a részeg fejeddel! Az istent belé
tek, majd én megtanítalak benneteket, hogyan kell dol
gozni. De az a kopasz Losonc, az is jó  volt. Azt szeret
ném még egyszer látni az én gépsoromban. Az aztán sport- 
prognózis lenne számára. Hol van ő most?

— A téglagyártó üzemrészlegben. Az üreges téglára 
meg a tömb téglára szakosítja magát.

— Vigyázz, tudod, hogy az az ő barátja — figyelmez
tette Jancsi Stolét, s fejével Alek felé intett. — Az is le
het, hogy beköp téged.

— Csak nem? — Stole mosolyogva figyeli hol az egyik, 
hol a másik beszélő partnerét. Kis termetű, ennél a ket
tőnél egy fejjel kisebb, de keménykötésű, izmos, rugalmas 
és kissé görbe lábú, jobban emlékeztet egy hegyi parasztra, 
mint amennyire hasonlít egy ipari munkásra, az elektro- 
keramikai gépsor betanított présmunkására. Közelebb lép 
Alekhez, megveligeti a vállát és Jancsihoz beszél:

— Jók azok, én mondom neked. És az is jó, aki mind 
ilyen éles eszű embert gyűjtött össze oda.

(Részlet A varázslatos folyó című regényből)
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JOSIP KLARSKI

A K A T O N A  H A L Á L A

Az ember élete nemcsak a múltja, hanem a jövője 
is, mert ugyanúgy látja magát a jelen idő mindkét oldalán.

Mesélték Nikola Bogdanovićnak, hogy az ember, mi
előtt kileheli lelkét, még egyszer a legapróbb részletekig 
átéli a múltját. Két ütközet között, amikor erről elmél
kedett, sose jutott eszébe, hogy a halálukra gondoló élők, 
nem pedig a holtak mesélték neki.

A tegnapi heves ütközet és az éjszakai erőltetett me
netelés után a front ismét elcsendesedett. Sík területen 
voltak. Szokás szerint csak rögtönzött fedezékbe ásták be 
magukat. Balról, két kilométernyi távolságból, idelátszott 
egy falucska templomtornya. Az ellenséges állások előt
tük egy kis erdőben. Tüzérségük, amely valószínűleg azt 
a parancsot kapta: tüzelni a végkimerítésig, valahol egé
szen a hegy mögött fészkelte be magát.

A derült égen már magasan járt az áprilisi nap. Va
rázslatos hatalmával mintha mindenáron álomba akarta 
volna ringatni a fáradt embereket. Az éjszaka gomba 
módra kinőtt szürke és színes sapkák úgy hajladoztak 
sugarai alatt, akár a tulipánok az enyhe szélben.

Tíz óra körül Nikola kabátujjával megdörzsölte gép
fegyver tusát, majd az orrát. Nyújtózkodott, mocorgott 
egy kicsit, hogy el ne aludjon, és ismét gondolkodott... 
Két segédje összebújva aludt a fedezékben. Azaz Aćim 
valóban aludt, Bogdán pedig csak színlelte az alvást, 
mert mindig attól tartott, hogy alvás közben találja el 
egy gránát.

A fronton semmi lényeges nem történt. Nikola gon
dolatai messze elkalandoztak. Eszébe jutott gyerekkori 
pajtása, Petar, aki a tegnapi ütközetben elesett. Vajon 
az utolsó pillanatban Petar átélte-e az egész múltját? — 
kérdezte magától. Kíváncsi volt rá, mi minden juthatott 
Petar eszében. Eszébe jutott-e például, amikor beesett a 
meszesgödörbe? Vagy eszébe jutott-e az a nap, amikor 
összeverekedtek egy közönséges görögdinnye miatt? Pe
tar életében annyi különleges valami történt. Valóban 
volt mire emlékeznie.
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Következésképpen magáról kezdett elmélkedni: „Ha 
véletlenül... nekem is eszembe jut minden... Visszaem- 
lékszem-e mondjuk az első iskolanapra, vagy amikor meg
csókoltam Maricát.”

Ezután Nikola Bogdanović évről évre visszapergette 
a múltját, és azon gondolkodott, mi mindenre tudna, vagy 
mire is kellene emlékeznie. Hamarosan rádöbbent azon
ban, hogy mindenre nem emlékezhet, ezért hát megkísérelt 
válogatni a legszebb és legfontosabb események között. 
Elhatározta, hogy elsősorban anyjára, apjára, a testvérei
re, a szomszédokra gondol. Azután a tanítójára meg a 
fűszeres lányára, akibe az első elemiben halálosan sze
relmes volt, meg arra a napra, amikor leégett a szom
széd istállója, és összefutott az egész falu... Természete
sen eszébe jut a bátyja lakodalma és a nagyapja halála 
is. Emlékei között kiváltságos helyet kap Marica, akit 
most még jobban szeret, mint valaha, aki visszavárja őt 
a háborúból. Sőt, abban sem volt biztos, kié lesz az el
sőbbség, Maricáé vagy az édesanyjáé.

Alig volt tizenhét éves Nikola Bogdanović, amikor 
csatlakozott a partizánalakulathoz. Addig sohasem gondol
kodott a múltjáról, hiszen a szó szoros értelmében nem 
is volt múltja. A jövő felé irányultak vágyai és elkép
zelései, melyek számára most is pontosan olyan fonto
sak voltak, mint a múlt. Természetesnek érezte tehát, 
hogy... ha véletlenül... eszébe jusson minden megvaló
sulatlan vágya.

Valahol a fedezék mögött fülsiketítő csattanással be
csapódott egy nehéz gránát. Aćim átfordult a másik ol
dalára és aludt tovább. A szomszédos fedezékből a por
felhőn át egy harcos odakiáltott Nikolának:

— Itt is olyan fekete a föld, mint otthon!
Még három gránát csapódott be körülöttük. Aztán 

ismét csend lett. Nikola Bogdanović folytatta elmélkedé
sét vágyairól, amelyekre emlékezni szeretett volna... ha 
véletlenül...

Elsősorban legrégebbi álmára gondolt. Mozdonyvezető 
lesz, feleségül veszi Maricát, sok gyerekük születik, és 
természetesen mind mozdonyvezetőnek tanul. Azután arra 
emlékszik majd, hogy látni szeretné a tengert, új ruhát 
szeretne venni az anyjának, hogy., de ismét csak meg
állapította, hogy válogatnia kell, mert valóban megszám
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lálhatatlan vágya volt ... úgy rajzottak fejében, akár a 
méhek, nehezen tudta volna megítélni, melyik a szebb, 
melyik a fontosabb.

Lassan-lassan Nikola már kétségbe vonta azokat a 
bizonyos meséket. Ügy érezte, napok sem elegendők a 
múlt átéléséhez, nem pedig egy pillanat. Végül mégis arra 
a megállapításra jutott, hogy igazságos lenne, ha az em
ber mindenre visszagondolhatna.

És akkor egyszerre valami furcsa, de a háborúban 
egészen közönséges dolog történt. Egy nehéz gránát pon
tosan Nikola fedezéke előtt csapódott be. Baj társai csak 
a porfelhőt és a levegőbe repülő gépfegyvert látták.

ö  már nem látott semmit. A pillanat töredéke alatt 
csak ennyit gondolt:

„Semmire sem emlékezhettem."

A T I Z E N H A R M A D I K  N A P

Van, aki nem tudja elviselni a túl nagy szerencsét
lenséget, és van, aki számára elviselhetetlen a boldogság. 
Az ilyeneknek annál hihetetlenebb, minél természetesebb 
valami.

Stanislav Mandié úgy vélte házassága után, melyet a 
szeretett nővel kötött, legfontosabb teendője, hogy erről 
értesítse az emberiséget.

Ügy látszott, ez a dolog könnyebb része, Jiabár né
ha úgy rémlett, hogy ügye — akármilyen nagy is — egy
általán nem érdekli a világot. Emellett úgy érezte, sok
kal nehezebbek azok a pillanatok, amikor egyedül marad 
azzal, aki kiváltja belőle ezeket az érzéseket... Már he
tedik napja, hogy feleségül vette a szeretett asszonyt, 
és kézzelfogható bizonyítékai voltak a szerelméről, de még 
most sem hitt az egészből többet, mint az első napon, 
vagyis az első éjszakán, amikor életében először, har
mincéves korában bezárta maga mögött a hálószobájuk 
ajtaját.

Feleségének, a szép Annának nagy csalódására nem 
hogy nem szokta meg az új helyzetet, hanem nap nap 
után izgatottabb lett. Most is, mint azon az első éjszakán, 
felkelt az ágyból, sétált a szobában, figyelte Annát, mint
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egy elérhetetlen varázslatot — fehér testét, a párnán szét- 
bomló fekete haját —, amint alszik gyermekded, édes 
mosollyal az arcán. Aztán felszedte a nő fehérneműit, me
lyek szétszórtan hevertek a székeken — úgy, ahogy a 
siető asszony szétszórja, közben nem felejtve el, hogy mi
előtt ágyba bújik, megmutassa testét. Csodálkozva simo
gatta, az arcához szorította asszonya fehérneműjét, össze
szedte a nő cipőjét, harisnyáját, szépen az ágy mellé 
rakta, gondosan ügyelve arra, nehogy felébressze alvó 
kedvesét, majd órákig nem mert lefeküdni, hanem leült 
a székre és csodálkozott önmagán és helyzetén...

így ment ez minden éjszaka.
Anna az első éjszakán szelíden megdorgálta emiatt. 

Szó nélkül felugrott, megölelte, és behúzta maga mellé 
az ágyba. Ahogy múlt az idő, Anna mind idegesebb lett 
és megpróbálta észre téríteni.

Egyszer, talán az ötödik estén, komolyan kijelentette:
— Ha nem akarsz velem aludni... minek nősültél 

meg.
Azon az estén a férfi sokáig térdelt az ágy mellett, 

mint az oltár előtt szokás, sírt és csókolgatta asszonyát, 
nemcsak az arcát, kezét, hanem a lábát és sorban a 
ruháit is.

— Nem kellene elítélned, Anna — felelte a szemre
hányásokra. — Látod, attól félek, hogy még te sem ér
ted meg, mennyire szerencsés vagyok. Nem gondolod, 
hogy az emberek túlságosan közömbösek a boldogságunk 
iránt? Vajon mi lenne akkor, ha éppen ennyire boldog
talanok lennénk?

Szentül megígérte Annánnak, hogy mindent megtesz 
és olyan lesz, mint a többi férj, de nem sikerült neki. 
Éjszakánként megint csak felkelt az ágyból, meggyújtotta 
a piros papírral bevont kis éjjelilámpát, és árnyékként, 
mezítláb imbolygott a szobában, álldogált vagy ült az 
ágy mellett, és a feleségét figyelte, aki még álmában is 
kacérnak, habfehérnek, titokzatosnak, kellemesnek, izgal
masnak tűnt.

Anna szemrehányásaira ismételten ezt felelte:

— Nem kellene elítélned, Anna, jól tudom, hogy kis
sé furcsán viselkedek. Tudod, számomra még mindig olyan 
hihetetlen az egész. Ügy érzem, hogy boldogságom egy
szerre csak széttörik, vagy elveszik. Olykor félelem fog
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el, valaki elrabol tőlem, vagy magadtól elmész. Ezért ál
landóan meg kell győznöm magamat arról, hogy ilyes
miről szó sincs. Meg kell győződnöm arról, hogy velem 
vagy minden este, minden apróságoddal, ruháiddal, cipő
iddel, fehérneműddel együtt. Bocsáss meg, kérlek, amiért 
így gondolkodom.

Anna ekkor kissé nyugtalanul válaszolta:
— Ide figyelt, Stanislav, most már igazán butaságo

kat csinálsz.
Akkor ő megint odatérdelt az ágy mellé, könnyezett, 

csókolgatta az asszonyt, és a bocsánatáért kön yörgő  it.
A nősülésre és az ezzel járó ügyek intézésére a mun

kahelyén tíz nap szabadságot kapott. A tizenegyedik na
pon, amikor először ment dolgozni, úgy vélte, még senki 
sem tudja, hogy megnősült. Ezért újra és ki tudja há
nyadszor, elmesélte barátainak, ismerőseinek, hogy ez 
csakugyan igaz, és hogy ő a legboldogabb ember a vi
lágon.

Ügy járt-kelt a városban, mint a megbabonázott, vagy 
mint aki álmodik, mit sem törődve az apró emberi dol
gokkal és megfeledkezve arról is, hogy közlekedési sza
bályok is léteznek. Azt sem tudta, mit követett el, ami
kor a rendőr megállította és igazoltatta.

— Azt kérdezi, hogy ki vagyok? — csodálkozott Sta
nislav.

— Igen — felelte a rendőr, ceruzájával jegyzetfüzetét 
ütögetve.

— Furcsa, hogy nem tudja. Azt hittem, mindenki 
tudja...

A rendőr nyugodtan figyelte tovább.
— Tudja, elvtárs, én férj vagyok — felelte fontos

kodva Stanislav.
— Hogyhogy... férj?
— Hát úgy, hogy van feleségem. Nős vagyok. Azt 

hiszem, ezt már illene tudni.
— Semmi kifogásom ellene — felelte a rendőr —, 

de ez most egyáltalán nem fontos.
— Hogyhogy nem fontos? Tehát ön sem hiszi? De ez 

az igazság, feleségem van, szép, és nagyon szeretem. Most 
éppen vár rám, és sietnem kell haza, mert még elveszt
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hetem, és többé nem találok rá. Ha nem hiszi, jöjjön 
velem. Kérem, jöjjön velem.

A rendőr zsebbe tette a füzetet és szó nélkül távozott.
Ez történt a tizenegyedik napon. Ezután Stanislav 

már csak két éjszaka kelt fel az ágyból és sétált fel-alá 
mámoros csodálkozással a szobában, már csak két éj
szaka térdelt le néhányszor az ágy mellé, és még csak 
két éjszaka sírt örömében.

Azon a napon munka után csaknem röpült hazafelé. 
Ügy érezte, a villamosok, az autóbuszok túlságosan las
san járnak ahhoz, hogy az ember idejében elérjen vala
hová. Ezért gyalog indult, minduntalan kitéve magát an
nak a veszélynek, hogy a járművek elüssék.

Mikor később az egész esetre visszagondolt, megál
lapította, hogy semmilyen előérzete nem volt egészen ad
dig, míg ki nem nyitotta lakása ajtaját. Akkor egyszerre 
minden világossá vá lt... A lakás üres volt. Anna nem 
volt sehol. Tudta ezt, s állt, állt az ajtóban. Nem szólí
totta, eszébe sem jutott, hogy keresse... A késő alkonyai
ban vette észre, hogy még mindig az ajtóban áll, két 
kézzel fogja a kilincset és többször is hangosan ismé
telgeti:

— Tehát — többé nem vagyok férj. Ki tudja... lehet, 
hogy egyáltalán nem is voltam az, de annyira szerettem 
volna férj lenni.

Ez történt a tizenharmadik napon.
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LADISLAV KOVAČIĆ

F É N Y L E S Z  A L Á T H A T Á R R A L

Fénylesz a láthatárral 
a táj
képének a közepében 
ama
vashulladékkal 
ama kátrányos hordókkal 
és lucskos ballonnal 
és amíg a
kikötőraktártól balra 
a csupasz 
bordájú 
eb csontvázára 
hasonlatos a bárka 
és amíg 
mozdulatlanul 
hevernek a kölykök 
a Napon 
hajad
a messzeséggel 
bontva tünedez 
tovább élt a Nap 
az öböl túloldalán 
és a Nap 
váratlanul 
ki tárulkozott 
mindeneknek

A K Ü L V Á R O S  V É G É N

A külváros mellett 
séta közben 
füstös filmszínházak 
kései kóborlásokon 
a park mentén 
virágnak
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vaskalitkája 
erre mentél 
amikor
virágot loptam 
neked 
amikor 
az éjszakai 
álmok elkóboroltak 
az üzletek 
zárva voltak 
s te
a kirakatokról 
csevegtél 
amikor a 
ruhákról meséltél 
a nedves aszfalton 
lábnyomok nélkül 
sehol
semmi jel rólunk 
s az égbolt 
ezerszer is 
változott az égbolt

É R E T T  C S O K R A I

Érett csokrai 
a virágnak 
illatoznak még 
illatoznak 
a
júliusi rendek 
s a
here is szagos 
széna 
és harmat 
a hajadban 
mintha
egy éjszakán át 
növény közt 
aludtál volna 
a két kezem között



a suhanó napok 
és a Nap
illata árad belőled 
illatos vagy 
miként a növény 
és a 
bánat

I F J Ü S Á G

Az apa 
kiitta a 
sárga nyakú 
üvegből a borát 
káromolván 
az esőt 
kiitta
a sárga nyakú 
üvegből a borát 
kutyaéletét szidván 
az ifjúságát 
mesélte el 
emlékezetül 
újra 
és
kemény 
kezeit mutatva 
rendre káromol 
mindent 
gyermeki
ordibálásunk miatt 
ricsajt csap 
megint 
kiissza
a sárga nyakú 
üvegből a borát 
lefekszik 
aludni
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SNJEŽANA KULEŠEVIĆ

H A Z A R D Í R O Z Ó

Játszadozva
Játszva
Kijátszottam derék
Játékosokat
Játék nem babra megy
Játszadozol
Játszol legderekabb
Játékost
Játékodul nyered

V E R S

mindig újfent elfeledsz 
dalolni

mintha mindig újratanulnál 
úszni

versszakok
szavak testének lendülete 
a.yersben
r

végtelen tenger melyből igyekszel 
kiúszni
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AZ I DŐ K Ö R Ü L V E S Z  
A H A L L G A T Á S B A N

szelek
ismeretlen irányú 
néma idők
győzedelmes idők lobogói 

fenyegetés
a hangok sejtjein át

ártatlan versek a maradandóságról

fűszálak táncolnak a széláramlatban
dalos kedvvel
nyugtalanul
ártatlanul

bekerített bennünket az idő és hallgat
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LOVÁSZI HAJNALKA

F O L Y Ó

A sötétség fénytelen szembogara 
a homok narancsszín háromszögén 
csúszik
a végtelen csöndbe 
A kék oszlopon 
a levegő 
hullámzó körei 
Csupán a fa a parton 
emlékeztet 
a folyóra

AZ ES Ő IS M E N E K Ü L

Ismétlődő visszavonulások 
A megsemmisülés kovásza 
Lélek
Kömyes-körül 
be nem hódoló pusztaság 
Az atom kísérteties ereje 
rombol
l^ozgásban levő izmok erőfeszítése
Az eső is menekül
Dombos vakság
várja a holnapi nap
végét
A tó mellett 
agyagos távolságok
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E L E N Y É S Z É S

Esővárba vagy bezárva 
magasztos halálba 
vesző árnyék mélyén 
Lassan és halkan tűnsz el 
a víz kéklő 
szalagja között 
ellenszegülésre 
erőtlenül 
és lerombolva
a színek és a hangok szimfóniáját
az ezüstös por
égboltja alatt
Az élet utolsó
tekintetében
eltűnik a víz
eltűnik a víz
és hömpölyög tovább
Tovább
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NATASA MALETIN

N Y Á R I  P Ó K H Á L Ó K  

I.
Furcsa nyár volt, tele pókhálóval. Az éj folyamán 

keletkezett olyan titokzatos módon, hogy nem vettük ész
re sem azt, hogy mikor, sem hogyan. Pókokat nem lát
tunk, pedig mindenhol kerestük őket: a szobák sarkában, 
a bútorok mögött, a fák lombján, a rothadt odvas diók 
belsejében, melyek az udvarunkat borították. Nem vol
tak sehol, de a hálók mégiscsak keletkeztek, szilárdan, 
sebezhetetlenül. Áthaladva a szobákon, rájuk akadtunk, 
vigyázatlanul nekisúrlódtunk arcunkkal, ilyenkor lágyan 
simogatta a hajunkat és a szemünket, mi pedig kezünk
kel hanyagul lesöpörtük.

Később már unalmasan makaccsá vált. Mindenhol je
len volt. Az ember meg sem fordulhatott anélkül, hogy 
bele ne gabalyodjon, foglyul ne ejtse. Immár csak na
gyobb erőfeszítés árán szakíthattuk el. Fojtogatott ben
nünket, nyakunkra csavarodott, szánkba tömődött. A 
szobák fojtottakká, szűkekké váltak, felfrissülést már a 
tornácon sem leltünk. A lépcsők puhák, sikamlósak vol
tak a rájuk tapadt pókhálótól. Lábunk bele-belesüppedt, 
hátráltatott berkiünket, bokánkra tekeredett, felkapaszko
dott lábszárunkon. Hangtalan volt, ereje félelmetes. Többé 
nem ismertük fel egymás arcát: hamuszerüek és puhák 
voltak, a vonások csak néhol sej lettek elő, váltak felis- 
merhetőkké a pókfonalak hálós rétege alatt. Jól hallható 
nesz kísérte nehéz lélegzésünket, a szürke szálakat súlyos 
hajfürtként vontuk félre. Már ruhát sem viseltünk, nem 
volt rá szükségünk, a hálóréteg második bőrünkként ta
padt hozzánk, simán, hajlékonyán és elnyűhetetlenül. Ha 
belegázoltunk a folyóba, semmit sem változott. A szá
lak nem engedték át magukat az örvényeknek, hanem 
tökéletesen, hűen megvédtek bennünket, így a vízből szá
razon jöttünk ki, érintetlenül a cseppektől.

Járásunk lelassult, húztuk a lábunkat, mégis olyan 
nesztelenül mentünk, mintha siklanánk. Talpunk alatt nem 
éreztük az ágacskákat és a part kavicsait: mintha pa- 
mukba öltöztünk volna, testünket ködgomolyag övezte. A
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parton sűrű cserjékben törtük át magunkat, hosszúra nőtt 
hajunk beleakadozott, rácsavarodott a bokrok ágaira, 
visszarángatott bennünket. Mi pedig marokkal téptük, csu- 
páltuk... majd hallgatagon és szenvtelenül folytattuk utun
kat. Habár téptük, szaggattuk, nagyon gyorsan megújult 
és nőtt, ugyanolyanná vált, mint amilyen az imént volt: 
hamuszerű, por- és pókhálószerű. A szálak elvékonyod
tak és összegabalyodtak a mögöttünk lebegő pókfonalak
kal.

Egészséges gyümölcsöt keresve ténferegtünk a kert
ben, de hasztalan: az almák rothadtan csüngtek az ága
kon, a legfinomabb érintésre is lehullottak s a fák alatt 
kásás, bűzös, ragacsos masszává zúzódtak, tovább gázol
tunk rajtuk élelmet keresve. Hosszú körmünkkel a kert
ben kaparásztunk, túrtunk, mint a vakondokok, de a 
gyökerek aszalódottak voltak és keserűek, megköpdöstük 
őket, s tovább vájtuk a földet. Holdkórosokként vonszol
tuk magunkat a réten.

Éjjel, hátunkkal bütykös fatörzseknek támaszkodva 
bámultunk a kísértetiesen sápadt, vigyorgó holdra, mely
nek hosszú, tejes sugarai pupillánkba fúródtak, sápadttá 
és zavarossá változtatva azt; mintha kiszívta volna a szí
neket belőle. Mi azonban nem mozdultunk, némán áten
gedtük magunkat a körülöttünk levő természet ölelésének.

Különös nyár volt, furcsa lidércnyomás, melytől nem 
bírtunk s nem is akartunk szabadulni.

II.

Nemsokára már az erdei vadak is látogatni kezdtek 
bennünket. Furcsa módon nem féltek tőlünk, ahogy mi 
sem tőlük. Egy lépésnyire közel merészkedtek hozzánk, 
tekintetüket le nem véve az arcunkról köröztek körülöt
tünk; néha sokáig álltak előttünk, értelem nélküli meg
merevedett tekintetükkel szembogarunkba bámulva. Ügy 
éreztük, mintha a még megmaradt értelmünket s aka
ratunkat itták volna magukba, és azokkal gyarapodva, 
táplálkozva erősödnének. Látogatásaik után üresek és né
mák maradtunk, megfosztva minden emléktől és az em
lékezéstől. Halottak és üresek voltunk, mint a kihalt 
termek.
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Amikor az állatok visszatértek, már furcsák és félel
metesek voltak, valami az iszonyathoz hasonló lopódzott 
belénk, akikből már az emlékezés érzése is kiveszett. Ko
moly, gúnyos, megvető emberi szemmel vizsgálgattak ben
nünket, emberi tekintettel, mely annyira fáradt és szo
morú volt, hogy lényünk belsejében, ahol már minden 
rég halott volt, megnőtt a rémület. Amikor hosszú idő 
múlva hátrálva elhúzódtak tőlünk, újra fásultságba és 
érzéktelenségbe estünk.

Mintha valami belső parancsra tennénk, újból és új
ból a folyóhoz vonszoltuk magunkat. Sok, nagy partra 
vetett halat találtunk itt, amelyek halkan nyöszörögve 
haldokoltak, vonaglásuk mind lassabbá és lassabbá vált, 
míg abba nem maradt s nyugton fekve maradtak. Halál
tusájuk hosszú és nehéz volt. Napokig feküdtek így, fur- 
csán-nevetségesen utánozva azokat a mozdulatokat, ame
lyeket valaha a vízben tettek, mintha abban reményked
tek volna, hogy a következő test- és uszonyrándításuk 
visszajuttatja őket oda, ahonnan a partra vetődtek. A 
folyót figyelve láttuk, hogy saját maguk ugrottak ki a 
szárazra. A vízben levők néha kikémleltek a parton fekvő 
haldokló kis testek csoportjára, majd összeszedve min
den erejüket kiugrottak. Meggörbülve repültek, széttárt 
uszonyokkal, esetlen testük puffanása tompán hangzott 
a száraz, megrepedezett parton. Mind többen voltak itt 
a folyó mellett, az újonnan jöttek nem is érintették a 
talajt, már másokra estek, csillapítva görcsös táncukat.

A szél már^régen nem fújt, a levegő nem mozdult, 
a Nap nem látszott az égen, bár határozottan éreztük 
nehéz, nyirkos melegét. Kegyetlen sugarai mindenhova 
elkísértek bennünket, még a vén erdő hatalmas fatörzsei 
alá is, a régi, magas szekrények árnyaival teli sötét, 
alacsony szobákban is a fejünk tetején zuhogott. Mintha 
az idő folyása megrekedt volna, mintha bennünk és az 
égen egy lidérccel teli, nehéz álom észbontó, kaotikus 
pillanata telepedett volna meg. Nem vártuk a következő 
napot, mert mint az előző, az sem hozott számunkra 
enyhülést.

Beleszoktunk már ebbe a pókhálószerű, ólomcsendű, 
őrült világba. És míg fogatlan szánkkal megpróbáltuk 
szétmarcangolni a döglött halak testét, nagy fekete ma
darak kezdtek körözni felettünk.
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III.
Csak el kell képzelni a folyót, mely elég széles min

den vízi kúszónövény, az összes moszat és csiga, iszap 
borította, berozsdásodott harang szamára. Ha vagyunk 
olyan állhatatosak és nem pislantunk abban a pillanatban, 
amikor a nap dicsfénye elmerül a láthatáron, igyekezetünk 
kifizetődik. Kezünket a fenékig merítjük, az iszap körül
ölel bennünket, s mint a dagály emelkedik karunkon fel 
és húz maga felé. A sűrű folyó fölé hajolva belenézünk 
és meglátjuk magunkat. Megváltoztunk, másmilyenek va
gyunk, mint egyszer egy különös álmunkban. Arcunk le
véltest, rothadásra hajlamos; szemünk helyén nagy, vak 
hússzínű gombák. A csigák a fülünkbe telepedtek, szar
vukkal egymás felé nyújtózkodnak. Fejünk körül kaján 
mezők kipárolgásai lebegnek. De ennek a folyónak a part
ján nyugodtak lehetünk, senki kíváncsi tekintete nem 
zavarja pihenésünket. Csak víz alatti hangok hallatják 
a megértés mormoló szavait. Míg ujjaink az elrejtőzött 
vízlakók fészkeiben kotorásznak, a halak remegve nevet
tek rajtunk. Felfigyeltünk arra, hogy valami harapdálja 
a folyó mozgékony testébe vájt ujjainkat. Hálásak va
gyunk ezért a figyelmességért, vigyázva leeresztjük oda 
a vízen át mosolyunk egy darabkáját. Azt hisszük, hogy 
az átélt dolgok csak kellemetlen kirándulást jelentettek 
világainkon kívülre, s hogy végre visszatérhetünk a folyó 
partjára, ahonnan valamikor elindultunk megszelídíteni a 
vadállatokat. Csak kertünk nedves földjét vágy tűk vissza, 
melyet ott kellett hagynunk az előrenyomuló kegyetlen 
emberbarátok kénye-kedvére.

A folyó lomha alja ébredezni kezd az éj jövetelével, 
mind hangosabbá válik a halak mormolása. Felmerülnek 
a mélység kíváncsi, sápadt arcú lányai, de hosszú pilla
natig fakó fehér szemükkel képünket vizsgálgatják, mely 
lassan átalakul, majd hirtelen eltűnnek, ágkarjaikat a 
kavicsba túrva; elfeledték már az állatok képét, így meg- 
rémisztették őket föléjük hajló arcunk változatlan voná
sai. Szikrázó cseppecskeköd hullik testünkre, a folyóból 
pedig valami nyirkos, orsószerű kezek emelkednek ki. 
Testünk mellett kúszva megismételhetetlenül simogatják 
azt. Kicsalva agyunkból az eldugott helyeken megbújt 
gonosz gondolatokat, széttépik a kocsonyás testeket, me
lyek egyre kevésbé szegülnek ellent. így kell ülni, a folyó 
fölé hajolva, míg a legfélénkebb hal is fel nem báto
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rodik, míg a legtávolabbi folyondár jóindulatúan meg 
nem érinti kezünket: csak ekkor maradhatunk itt örök
re, csak ekkor telepedhetünk le a folyónk partján, várva 
a napot, míg végre beleereszkedhetünk a többi békés hal, 
csiga és moszat közé.

IV.

A szoba sűrű s nehéz sötétséggel telítődik. Mind ha
talmasabb, támadóbb a csend, mintha minden pillanatban 
vastagabb és áthatolhatatlanabb fallal választódna el a 
világtól. így elszigetelve, rabul ejtve a szobában, vissz
hangzani kezd a csend. Először csak alig észlelhető halk 
süvítés ez, mely néha-néha megszakad. Hamarosan azon
ban csendes zúgássá erősödik, mintha láthatatlan szúnyog 
zúgna valahol elrejtőzve. Ha az ember hallgatja ezt a 
hangot, úgy tűnik neki, mintha az hirtelen félbeszakadna, 
de ez csak csalóka képzet. Csak a fül szokott hozzá, az 
továbbra is hallatszik. Aztán ismét hallani, mind határo
zottabban. Mind sűrűbb és ragadósabb a sötét, annál in
kább úgy rémlik, mintha a padlóval és az alig megsejt
hető, körülöttünk álló tárgyakkal együtt szüllyednénk. Mint 
amikor a lift az álom végtelen bányáiba ereszkedik, szinte 
érzékeljük a mozgást, s míg süllyedünk, gyomrunk riad
tan, remegve ellenkezik, a borzongás fokozatosan egész 
testünkön szétterjed. Ekkor a könnyű szédülés szinte el- 
mámorít bennünket, és a perc kínos volta ellenére va
lami édes és ijesztő borzongással engedjük át magunkat 
e mozgásnak. Mintha már a padló is rengne, elvesztjük 
egyensúlyunkat, gondolatban széttárjuk karunkat, láthatat
lan tárgyakat keresve, melyeknek nekitámaszkodhatnánk. 
Azonban mégsem esünk el.

A hangerő a lágy tónusoktól már a fülsértő fütyü
lésig erősödött, mintha számtalan mozdony, bántó hang
gal, áttörné az egyedüllét falát. S míg a süvítés fokozó
dik, a halántékunk dühösen lüktet, vadul dörömböl dob
hártyánk. A fej mintha szilárd abroncsba lenne szorítva, 
mely minden pillanatban szűkül: fájdalmat érzünk, s bár 
úgy érezzük, hogy a kín pár perc múlva elviselhetetlenné 
válik, ez mégsem következik be. Körülöttünk már min
den süvít és harsog, bolondul nekidühödve kaotikusán 
örvénylik, széles lendületben mozog jobbra-balra, disszo
náns, vad hangzavarban táncol. És mi itt vagyunk, ebben 
a felbőszült térben, nehéz belső impulzusoktól rázva, nem
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várt taktusaiban, egy más, furcsa, meglepően ismeretlen 
tamtam zenének. Mintha hatalmas hullámok zúdulnának 
ránk, hol az egyik, hol a másik falhoz csapdosva ben
nünket, mint valami sziklához, melyek fenséges és értel
metlen játékunkban szinte labdázik velünk. Különös erők 
áldozatai lettünk, melyek e szoba fogságában tartottak 
bennünket rabul, habár — megerőltetve képzeletünket — 
tudatában vagyunk annak, hogy valahol kint egy meg
szokott, csendes este élete folyik, melynek banalitásai egy 
pillanat alatt szétzúzhatnák bolond esténk rémes vará
zsát. Nem teszünk erőfeszítést, hogy szétfeszítsük körü
löttünk az örvényt. Lehet, hogy csak pillanatok múlnak 
el, lehet, hogy hosszú órák, vagy az éj a végtelenbe nyúlik, 
időérzékünk elveszett, átéltünk minden örömével s bá
natával egy egész életet. Mintha egyidejűleg volnánk ta
pasztalt, fáradt, ráncos arcú, meggörnyedt hátú százéve
sek — és csecsemők, akik hiába nyújtogatják görbe, rö
vid karjukat az elérhetetlen tárgyak után.

És így állunk, eltelve az összes átélt utazással s ér
zéssel, mint aki egy perccel halála előtt újraéli egész 
életét, mozdulatlanul, tetszhalottként a benyomások ere
jétől és sokaságától, melyek az éji nehéz s kimerítő láto
mástól keltek életre, s melyekre mi hirtelen rájuk akad
tunk, védekezve, túlérzékeny, remegő érzékszerveinkkel a 
vakító, kérlelhetetlen, széles fényévtől, mely erőszakkal 
visszavisz bennünket a valóságba, a lusta, csömörletes 
estébe.

V.

Az este, hosszú-hosszú ideje először, ismét kimentem 
a kertbe. Ritkán jártam ide, most emlékeink vad, hall
gatag s áthatolhatatlan flórája. Már régen a házba hú
zódva élek. Elég, sőt túl nagy is számomra. Amikor es
ténként az ócska fotelben ülök, melynek fakó virágai 
mintha megsárgult csipkék s a múlt levendulaillatát árasz
tanák, ott érzem magam mögött a szobák élő jelenlétét: 
egy egész sor tágas, sötét, régen elhagyott és üres terem, 
melyek mintha mindazok emlékét őriznék, akik valaha 
bennük élték fényes, távoli napjaikat. Néha-néha a ház 
távoli zugából, mintha nehéz selyem suhogása hallatszana, 
boldog lányok néhai léptei illannak el. Az árnyékban, 
az ablak melletti mélyedésben még mindig ott ül anyám 
csendesen, lágyan s révedezőn mosolyogva a semmibe
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mereng. Jelenlétében mindenki lehalkította szavát, sietve 
mentek el mellette, lábujjhegyen, félve, hogy titokzatos 
magányát meg ne háborítsák, ő  nyugodtan ült, törékeny, 
ősz hajjal és szépen, ölében összezárt valótlan kezekkel. 
Mikor nem hallott hangokat s nevetést maga körül, bele
ringatta magát távoli, számunkra ismeretlen világba, amely 
biztos csodálatosabb, szebb volt a miénknél, mert arcán 
különös boldogság és fájó béke csordult szét.

Az emberekkel, akik elmentek, az élet is kezdett ki
halni a házból. Mindegyikük hirtelen, szökéshez hasonló, 
váratlan eltávozásával elvitt egy kis nevetést és boldog
ságot. A helyiségek lassan elveszítették rendeltetésüket, 
s így elhagyatva, őrizve az emlékeket, visszavárták a szök
décselő, ujjongó lépteket. A hirtelen megáradt iszalag, 
mintha életre kelne, fenyegetően átölelte béklyóival az 
épületet. Messze járnak már a napok, amikor a kertben 
a sűrű, tömör lombok alá bújtunk, hogy megérezzük 
a nyári, friss esők késő délutáni varázsát. Emlékszem 
a keskeny csapásokra, a felnőttek esti sétáira, melyeket 
gyakran meglestem rejtekemből.

A ház kihalt, én meg lánnyá cseperedtem.
Amikor egyedül maradtam, újra ebben a kertben 

találtam magam. Féltem szobáink búskomorságától, ezért 
szöktem a kertbe, a fák alá. Ám itt is veszteni kezdték 
formáikat gyermekkorom árnyas berkei, az álom és a kép
zelet. A bukszus már nem látszott olyan szelídnek, mint 
valaha, feldúsult vmérgeszöldje titok lett. Mélységében a 
kéz vállig merüli, mire az mintha zavarosan, öregesen 
mormolt volna valamit.

Magányos életbe kezdtem a rózsákkal, melyek, mint 
én, vadul burjánzottak. De legjobban az orgonabokrokat 
szerettem, nyugalmas védelmük alá húzódtam, minden 
sötétedéskor elnyúltam a kék bokrok alatt, s valami fur
csa fáradtságtól elbódulva, súlyos, részegítő félálomba 
vesztem.

Anyámat ritkán láttam. Néha, zajtalan léptekkel, le
ment a kertbe... épphogy elősejlett előttem fehér arca, 
ernyedt keze. Szeme csak ekkor csillant fel, az ágak s 
levelek sötétjén át. A házban mozdulatlan volt, mint a 
tárgyak körülötte, tekintete elveszett, üres.

Embereket többé nem láttam, s hamarosan elszoktam 
tőlük. Jól éreztem magam, így, egyedül, elfelejtve, biz
tonságban voltam a lombok sűrűje között. Nem vettem

59



észre, a kert mindjobban bekerít, erősödik és túlnő, mind 
hatalmasabb és fenyegetőbb lesz elfoglalva a csikorgó 
kavicsösvényeket.

VI.

A tornác be volt üvegezve, a táblák tökéletsen tisz
ták, mentesek minden karcolástól. Amikor először hozták 
ide, úgy rémlett neki, mintha egy hosszú, nyomasztó 
álomból ébredne, mintha véget ért volna a látomás, mely 
emlékezete óta tartott. Amikor meglátta mind a három 
oldalon maga körül a természetet, úgy rémlett neki, 
mintha az egész világ tárulna eléje, mindaz, amitől ed
dig megfosztották, de ami után ösztönösen vágyódott: 
a nap- és éjszakaváltozások végtelen fárasztó óráiban, 
amikor váltakozva hol könnyű, mámorító álomba, hol 
pedig súlyos, részeg, féléber valóságba esett, a tudatra 
ébredés pillanataiban és a krisztálytiszta ébrenlétben, me
lyek, mint valami szabály szerint, ugyanabban a pillanat
ban eltűntek, amint agyában tudatos, értelmes gondolat 
formálódott. Mint kívánság jelentkezett, sóvárgás a leve
gő, a friss, nedves föld szaga, a ringó ágak suhogása 
iránt.

Amikor mindezt váratlanul megpillantotta, a szeme 
előtt terült el, megremegett, meghátrált. Kintről hűvös, 
friss levegő lehelt rá, mely az állott és meleg levegőjű 
szoba után részegítőleg hatott, mintha hideg légzuhany 
alatt találta volna magát. Minden itt volt előtte: a nyir
kos, fekete föld, a magasra sarjadt fű, a bozótok sűrűje 
a magas, penészfoltos fal mellett, a bukszus a ledöngölt 
ösvénynél. Érezte, erős vágy feszíti a mellét, nem emlé
kezett, volt-e valaha is kinn abban a kertben. De élt 
benne valamilyen kapcsolat lénye és e kinti világ között, 
túl az üvegfalon. A moha bekúszott a repedéseken, s ő 
le kívánt hajolni, hogy megérintse. Hallotta a kint zajló 
élet letompult, csendes, átszűrt hangjait, melyet ő az 
innenső oldalról figyel, elszigetelve a hideg, sima átlát
szó fallal.

Az ágak meglendültek előtte, kint minden felmoraj lőtt. 
Kinyújtotta a kezét, hogy megérezze azt az erős áram
lást, ott kint... keze akadályba ütközött. Megfordult, és 
megnézte maga mögött a falat. Sehol az ajtó, amelyen 
kitaszították...
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IVICA MANĐUSOV

A S Z I V K A M R A  M É L Y S É G E I B E N

Az éjszaka mélységeire 
szálltunk alá azon a nyáron 
fölöttünk nyirok és szerelemillat

Lombokon át villant a fény 
a homályra 
ezüst foltot vet

Nyaranta
holtak koponyájából sarjadt a 
virág

A kevéske fény 
nevek nehezékében 
enyészik ím el

CÍ M N É L K Ü L I  V E R S E K

múlik része a napnak 
)a jövő él bennünk 
viharzöld vonulat 
ím legyőzendőben

csöndesen 
fehér ajtón át 
jönnek ki 
a csillagok 
menedékhelyre 
mennek
hogy ezt a napot is 
átaludjék
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mától
boldog

szomjúság bennünk 
valami vadság után

furcsa árnyék 
pillantások 
csobbanásai 

*

őszinteségem
a
hosszú várakozásban 
a gyöngédség illatában

kábulatvirágok 
csillagokba temetve

szemeim látták 
a hűtlenség fehérjét 
szavak kékítőjében 

*

sötéttel aluszik el 
a régmúlt mese 
értem én e világot 
látók szemeim 
a hosszú léptek nyomán 
fölfoszlanak 
ködöknek rongyai 
és ismét meggyötör 
a tarkaság

61



SLAVKO MATKOVIĆ

A M E G I S M E R É S  V I R Á G A I  
(részletek)

tenyeremből
felrepül
egy csapat hajszolt 
vadmadár

a zöld vénusz 
bűzös beleket 
húzott ki
megrohadt gyomrából

néha úgy hiszed 
megértem a messzeségeket 
ahonnan a szél 
jön

fekete felhőkből 
nagyszemű 
fehér karú
madarak röppentek ki

a ki i i  sarkos 
aranyló ikonon 
a férgek
mély lyukat rágtak

síksági esők 
áztatják hajadat 
síneken 
futsz utána

régi vörös biciklijén 
kafka jött ebéd után 
gyorsan hajtott és káromkodva 
szidott mindenkit az úton
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néha az esttől 
a tóparti álmodó vizek 
a fehér fövenyhez 
áramlanak

mikor éjfél kong 
az éj nyugtalan lepkéi szürcsölik 
fehér menyasszonyok 
szégyenmosolyát

a föld kéken kereng 
vörösbe nyugszik a nap 
némák a letűnt civilizációk 
kőmaradványai

az égen bibliai szél 
szór szét sárgálló harmatot 
és mi ölelkezve nézzük 
gyermekünket a vízben

sárga fényben 
hosszú hajú fiúkkal 
gyümölcsöt osztottam 
és fűmagvakat

velünk folynak a 
naptól rőt 
esti vizek
ködlik a messzeség

hajamban a 
nagy pille 
széthintett 
csillag-virágokat

házam fölött 
műfelhők úsznak 
kertemben plasztik virágok 
nyílnak

a búzaföldeken 
valéria 
aranyhajának 
tűzvihara tombolt
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az emberek némán 
akácvirággal 
kavarták a 
csatorna vizét

a meghitt tanyán 
levest főztünk 
az ablakon 
beintegettek az esők

kurbinovón
a kolostori félhomályban 
egy freskóval 
szeretkeztem

ősszel a ködök 
bejelentik cifrán 
az esők
tompa dobogását

a bölcsesség 
egy marék homokban 
a cseresznye fehér virágában 
rejtőzik

a fagy vitrázsait 
állva néztem 
és vártam 
az elsć  ̂csillagot

a fehér selymen 
illatot szórtunk 
és meztelenül csókoltunk 
a virág kelyhében

megboldogult apa 
könnyű legyen röge 
felhőket szüretelt 
velünk

bennem a kő 
néha elmozdul 
távoli
csillagok felé



a mocsári víz 
nyári mélységeiben 
zöld vízipók 
ténfereg

a felduzzadt hasüreg 
szétfakadt mint egy buborék 
és néhány döglött hal 
a felszínre emelkedett

mikor ujjam ajkam elé emeltem 
a katona
mint macska ugrott el 
és arcul vágott a puskatussal

a virágban 
virág virul 
a kehely szíve 
így virágba borul

méhek zümmögnek 
mint szél a fű között 
mint szitakötő-kórus 
a lombban

nagykéssel
hasítottuk a halak gyomrát 
aztán bor mellett 
fogyasztottuk őket

furcsa szavakat 
szedtem a sötétből 
és kis vörös madarakat 
formáltam belőlük

a virágok szépsége 
és az azúr fény 
sírásra rendítette 
az embereket

a gót katedrális tornyába 
felviszem dalom 
s elengedem hogy 
zuhanjon szabadon
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a térben a jelek 
világítva a durván 
kijelölt vázlat szerint 
alakultak át

halkan lépdelve 
a kopár völgyben 
robbanófejeket 
cipeltünk

az éj nappallá válik 
a nap éjjellé 
és az egész élet 
valósága így folyik

az ezüst homokban 
vágyakat találtunk 
az érmecskékkel egyenesen 
a múzeumba mentünk

virágot szedtünk 
feldíszítettük haját 
s akkor alábuktunk 
mélyen mélyen

katonák jöttek 
mint a mesében 
és szó nélkül leöldöstek 
bennünket a homokon

arannyal fizettünk 
a cigarettáért és a gyufáért 
majd gyorsan visszatértünk 
álmunk fekete térfogatába

a kék bolygón 
minden verőfényes napon 
három-négy embert 
öl meg a smog

vad magokat 
kenyérhéjat és könyveket 
cipeltünk táskánkban és szentbeszédet 
mondtunk a világmindenségről
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tutajt ácsoltunk 
virágsziromból 
és áthajóztunk rajta 
egy tengeren egy égen

megsirattuk a csillagok 
nyugalmát magunkban 
májusi éjszakákon nekünk 
nyíltak a szegfűk a kertben

kimustrált 
ostoba gépekkel 
állhatatosan próbálták 
rabul ejteni a fényt

szíved tépd ki 
áldozati oltárra tedd 
mondta a vén 
és könyörögj krisnához

az iszappal telt árkokban 
zöld fénynyalábokon keresztül 
vonszoltuk 
a meggyilkoltakat

lángokat hordott fejében 
mellényzsebében apróságokat 
vértől vörös turbánjára 
kiírta nevét

a rózsaszín dallamokat 
sohasem értettük 
mindannyiunkat távoli 
nagyvárosok morajára emlékeztettek

egy lépés közel vagy távolabb 
sohasem a bennünk levő 
tarka virágok 
közelsége fontos

örültünk az ősz eljöttének 
a pálinka szagának 
és gomblyukunkban 
a sápadt sárga holdnak
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néhány harmatcsepp 
maradt arcomon 
a madarak rászálltak 
inni inni

Charles Chaplin bejött a szobába 
irtó nevetséges volt 
cipőjével apa pontosan eltalálta 
az orrát

aranycsillagokkal teli arccal 
sétáltunk az utcán 
a pannon síkság szeleit 
kezünkön éreztük

midőn a homokhegyeket 
elfújták az erős ventillátorok 
csak a hideg
fémkupolák maradtak meg 

lila hajú
hosszú piros ujjú 
emberek sétáltak 
a kórház folyosóin

ha vörös kavicsra 
lelsz a vízben 
sotóig tartsd tenyereden 
míg megfeketül

falusi moziban 
a nyári ég alatt 
gyönyörködve néztük 
a bepúderozott tarzant

a tegnap ugyanaz volt mint a ma 
a ma ugyanaz mint a tegnap 
szükségszerű szembeállítása 
ez a formáknak

szilvából pálinkát főztünk 
én és nagybátyám 
a világűr magvára gondoltunk 
úgy reggel háromkor talán
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alkonyaikor a gyümölcs torkából 
kibuknak az almák 
mint templomtornyok nőnek 
a messzeségek

mindig vigyáztunk
kölyökkorunkban
hogy a békák ki ne vizeljék
szemünket

összefontuk karunkat 
majd a lángokba fújva 
egy szikrát 
az égig röpítettünk

hónapokig próbálgattam
új formákat
alkotni
hígított savak oldatából

mikor a kagylók az áramlattól sodorva 
egyedül leúsztak a folyón 
én továbbra is 
lágyan lebegtem

mindig viharokkal jöttek 
a távoli erdők tündérei 
a vizetek szétlocsolták 
és folyónk völgyén illantak el

álmodozó nagybácsim szeméből 
gyakran kirepült zenélve 
egy csapat vörös szárnyú béka 
ilyenkor mindig nevetett

a rózsaszínű lepkék 
támadásai elől 
nagy betonbunkerekbe 
menekültünk

kővel körülrakott 
mély lyukakból 
csendes zöld 
források eredtek
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a bevert orrból 
kibuggyant a sötét vér 
furcsa mintákat alkotva a 
nyakon és az álion

mikor a téglagyárban dolgoztam 
sörényesnek neveztek 
s az anyámat szidták 
hátam mögött

szobámban 
hét betonoszlop 
alkotta 
a csendéletet

egy ember
a széllel játszadozott 
fehér mandulával 
kertemből

távoli országok királynője 
szép és fiatal volt 
szoknyája alatt 
piciny géppuskát hordott

sárga virágokat szedtünk este 
és reggel fölengedtük őket 
hog^Pa felhőkhöz 
repüljenek

a dolgok sokasága létezik 
mikor az agy megkülönböztet 
tépd le a legszebb virágot 
és edd meg

elmélkedéseimbe mélyedve
észre sem vettem az egyszerű dolgokat
melyekért létezünk

mikor a szél megnyergeli a hársakat 
rézpénzt tegyél a nyelvedre 
ülj szó nélkül ezután és hallgasd 
villon verseit villon dalait
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virágokat tűztem a hajába 
vízbe dobtam 
s ő mint a hal 
alámerült a mélységek felé

meztelenül táncoltak 
a csúnya és süsü balerinák 
furcsa pogány 
dalra

a napból madarak repültek ki 
hogy magot hagyjanak 
vajon van-e
a madarak röptének logikája

mikor a magot széttörtem 
felhörpintettem a megismerést 
és bennem 
virág sarjadt

felizzott töredék 
esett a földre
s én csak ekkor értettem meg 
a kísérletezők szándékát

a hajnal fellobbantotta 
a nap távoli tüzeit 
úgy lépett ki a fűből meztelenül 
mintha az égről jönne

jobbról balra utazz 
jobbról balra 
s találd meg az utazás 
belső szükségszerűségét

hét pipacshüvely
hosszú hajú angyalokat röpített
a magas égig
égi mélységekbe

a síkon az apokalipszis 
négy lovasa vágtatott 
a lány fölrántotta bugyiját 
s belesurrantunk a folyóba
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ölembe ült 
a nagy tűzlabda 
és egyesek valóban 
azt hitték varázsló vagyok

gyönyörködve álltunk 
glagolita szavakkal szánkon 
hanivel komputereinek 
negyedik nemzedéke előtt

műszerek egész éjszaka 
jelezték a réten 
a tündér hajának 
bolondos táncát

}
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MILOVAN MIKOVIĆ

M E N E K Ü L É S  (I)

A tó felől mindenféle bolondságra kész fürdözők fá
radhatatlan lármája hallatszott. Az egyetlen mólón, mint 
a méhkasban, összezsúfolva nyüzsögtek a mozdulatok, han
gok, kiáltások. Voltak, akik a hűvösbe húzódtak, mások 
kifáradtan a fürdéstől elkékült szájjal szaladtak a part 
menti forró homokba, ezek helyét már elfoglalták azok, 
akik — megszökve az olvadó betonról — a hűvös vizet 
és a napfényt keresték.

Ide, a faházat körülvevő zöldbe és nyugalomba a zsi
vaj csak hullámokban jut el, keresztül a parkon, egy 
pillanatra a forró levegővel, elhalkulva a fenyő és az akác
fa koronáján, megállva a forróságban, elkeveredve a nagy 
zöld legyek zümmögésével, és a kisebb legyekével, ame
lyek valamelyik levél alatt mérgesen és kitartóan tapadnak 
egy pontra.

Bunkuš örült, hogy a sokaság feltörő lármája, a 
hangzavar elolvadva a forróságban, mint elgyengült zsivaj 
terült el a fákon, pehelyként betakarva a faház előtti 
tisztást. Félálomban, amely egyre lejjebb nyomta a tar
kóját, lassan szőtte a gondolatait, várva a leírhatatlan 
percet, mely álomba ringatja. Az izzadságcseppek a há
táról a hasa alá folytak és felkeltették benne a vágyat, 
hogy mégiscsak árnyékba bújjon.

Egy pillanatig sajnálta, hogy ilyen sokáig a napon 
feküdt, nem gondolva semmire. Elhatározta, hogy felkel. 
Ettől zúgni kezdett a feje. Csukott szemhéján át a nap
sugár fájdalmas szikrái nyüzsögtek, feje első mozdula
tára a verejték a szemébe folyt. Vágyat érzett a hűvös
be menekülésre.

Második napja sül így a napon. Csak reggel fürdik 
meg, míg a víz nyugodt, sima, elsétál a nádasig, hogy 
a még átlátszó vízben megnézze a halakat, amint önma
gukkal elfoglalva megfeszítve várják a pillanatot, hogy 
kiugorhassanak, egy kicsit mindig csalódottan, mert míg 
ő a víz felszínét figyeli, a forró nyári napot ígérő mély 
és sötét reggeli csend már beitta a csobbanást.
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A Nagy park szélén vette ezt a faházat, távol a tótól, 
elbújva a fenyők és a sűrű akáccserjés között, öröm
mel, hogy egyedül, messze az emberektől, a csendben 
szombatonként és vasárnapokon megtalálja a kívánt nyu
galmat, az ötnapos rohanás, örökös feszültség és a nő
vére fejfájása után, mely évekkel ezelőtt fészkelte be ma
gát a csontokba.

Már régóta figyeli a nyugtalanságot, mely először kí
ván neki jó reggelt a senki földjén az álom és a min
dennapi megszokások között, félve a pillanattól, melyből 
nem távozhat akármilyen elhatározással, további élete fe
lől, biztos abban, hogy a halogatással csak növeli a csa
pás erejét, melyet nem kerülhet el és mégis határozatlan. 
Azért vette ezt a faházat, szerelemből kötött harmincévi 
házasság után, melyből gyűlölet nélkül távozott, és három
éves kislányától, aki mellett a rövid találkozások ideje 
alatt igyekezett elűzni árnyékává szegődött közönyösségét, 
mely eddig legalábbis sikeresen megfékezte fenyegető ag
gódását. Öntudatosan végezte munkáját, szombaton és va
sárnap kereste kérdésére a feleletet, melyet senki sem 
tett fel neki, még ő sem önmagának, mert enélkül is 
egész egyszerűen ki lehetett bírni.

Pénteken délután, élelemmel ellátva, sietve lépegetett 
az aszfalton, hogy minél előbb elérje a poros falusi utat, 
megkerülve a Nagy parkot és az embereket. Lihegve ér
kezett a kukoricás végére minden alkalommal újra meg
lepődve a rét egyszerűségén és nyugalmán, melynek szélén 
állt a faház, körülvéve a csendtől, amelytől a heti aggó
dása is meghátrált. Apró munkákkal foglalatoskodva meg
bújt a véletlenül arra vetődő kíváncsiskodók elől, legin
kább a fiatal párok elől, akik a fenyők árnyékában ke
restek maguknak búvóhelyet.

Eleinte, az első napokban, amikor megvette a faházat, 
Bunkuš gyűlölettel nézte az arra tévedt kirándulókat, akik 
megörültek az eldugott rétnek és ott telepedtek le. Ké
sőbb csak megvetést érzett azok iránt, akik valami miatt 
elfelejtették — ebben mind biztosabb volt —, hogyan 
találják meg egyszerűségét annak, amit folytonosan han
goztatnak: végső ideje, hogy egy hétvéget a természetben 
töltsenek. Lényegében egyre jobban megfigyelte zavarukat, 
gyámoltalanságukat, amikor találkoztak a széppel, az egy
szerűséggel, amelyek ideérkezésük előtt is léteztek, és lé
teznek majd az ő isten tudja hogyan sikerült víkendjük
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után is. Egyre inkább észrevette, hogy nyugtalanságukat, 
vagy talán esetleges félelmüket, mely elfogja őket, már 
a város szélén az utolsó házaknál, a zöld fű, a ritka 
kék ég és a sárga mezei virágok láttán elragadtatási ro
hamaikban fojtják el. Sajnálkozva gondolkozott azon a 
hirtelen erőszakos viszonyon, amely gyors egynapos él
ményre számítva tartósan ellenszegült annak, hogy az 
ember egynek érezze magát az őt körülvevő természettel.

Néha felbőszülve a kirándulók lármáján — akik ál
mosan bújtak elő, kora reggel tisztára mosott, sőt fénye
zett autóikból, talán valamilyen ismeretlen akadálytól való 
félelmükben nagy hangon, mintha süketek volnának, siet
ve figyelmeztetik egymást: „Nézd kérlek azt a fá t ... 
fantasztikus ... nézd ezt a virágot... gyerekek, gyertek 
gyorsan ide, ilyen bogarat még nem láttunk ... gyorsan..."
— arra gondolt, valamelyiküknek szemébe vágja, hogy 
a legközönségesebb bolondok, mert tűrhetetlen lármát 
csapnak a békés regggelben, végül azért, mindig az utolsó 
pillanatban elállt szándékától, mert biztosra vette, hogy 
úgysem értenék meg.

Végül is meggyőződnek arról, hogy ez az igazi hely, 
ahol pihenhetnek, gyönyörködhetnek a természetben, be
telhetnek a zöld nézésével, hempereghetnek a fűben, bá
mulhatják a kék eget és sátrat vernek, berendezik a tá
bort, majd rögtön jóllaknak sült hússal, hogy maradjon 
idejük napozásra, kártyázásra, tollaslabdázásra, felvételre
— először fényképezőgéppel, utána kamerával —, hogy 
még ráérjenek szundítani is a hűvösben, délután pedig 
elrontott gyomrukat fröccsel gyógyítgassák — mindezért 
sietniük kell.

Ilyen jelenetektől gyötrődve Bunkuš már arra is gon
dolt, hogy eladja a faházat, de a közönyösség, amely 
egyre sűrűbben védte visszavonulását, őszintén segített 
neki most is, így hozzászokott az ilyen jelenetekhez és 
már észre sem vette az effajta embereket. Voltak pilla
natok, amikor ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy csat
lakozzék hozzájuk. Ilyenkor azonban visszatartotta büsz
kesége és irántuk érzett mély megvetése.

A faházban eltöltött pihenőnapok segítségére voltak 
abban, hogy körülvéve a zölddel, a tóval és napfénnyel ő, 
a siető, komoly ember, aki gyakrabban küszködik gond
jaival, mint ahogy azt évei és helye az életben megköve
telik, majdnem gondtalan gyermekké változzon. Arca ilyen
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kor vidámabbá vált, teste rugalmasabb lett, ráncai kisi- 
múltak, mintha előtte nem a mindennapok terhe alatt 
görnyedt volna.

Az a fiú a zöld vízig szalad, egy pillanatra megáll, 
hogy azután gondolkodás nélkül belegázoljon. Szeme sar
kából figyeli, ahogy a víz lebarnult válláról lesodorja az 
apró homokkristályokat, még erőteljesebben evez karjai
val, duzzadó izmokkal, örömmel úszik a mély víz felé, 
arra, ahol a zöld szín kék árnyalattá rajzolódik. A strand 
zsivaja mögötte marad, és a fiú soha többé nem kíván
na visszatérni a partra.

Váratlanul erőteljes léptek hallatszottak a nemrégen 
kikövezett út felől, ez megszakította szúnyókálását. Fölös
leges zene szólt, hangossága nem illett ehhez a békés 
hangulatú naphoz, a kanyarban hirtelen eltűnt, majd egé
szen közel a parthoz, a zuhanyozóknál elvegyült a fürdö- 
zők sikolyaival és valakinek drága jó anyjával, akit már 
harmadszor emlegetnek. Túl sokáig feküdt a napon. Leg
jobb lesz, ha bemegy a faházba vagy lezuhanyoz. De 
elerőtlenedve, tulajdonképpen csak az ébrenlétért küzdött.

Egyre nyomasztóbban tört rá a két halántéka között 
hömpölygő súlyos álom, melyből az ébrenlét határán Bun- 
kuš akarata ellenére kiválasztott egy hangot a ritkuló 
sokaságból. Nem tudva azt, hogy a kiválasztott hang női 
vagy gyermekhang-e, elragadtatva kísérte a térben egyre 
jobban elkülönítve a sokaságtól, közeledve felé, mígnem 
azt kívánta, hogy feléje induljon, utánarepüljön, hogy 
együtt szárnyaljalak a magasba, át a tavon és mezőkön 
a pacsirtákig, melyek szorgalmasan hangoskodnak csilin
gelő szögecskéikkel a forró, mozdulatlan levegőben. Fel
ébredve erejének teljes tudatában, úgy érezte, hogy elég
gé felkészült és erős arra, hogy megkeresse a felszaba
dult, vidám hangú nőt.

Zavartan megtántorodott; a nap millió tüskével szúr
ta a szemét. Botorkált az ösvényen, elszaladt az első 
fáig, majd a fába kapaszkodva kifulladva megállt. Meg
értette, hogy többé nem tudja kísérni a kiválasztott han
got, hiába erőltette hallását abban a reményben, hogy 
újra felismeri azt a csengő hangot, amely visszatarthatat- 
lanul, tódulva még dobolt a fülében.

Már teljesen ébren, csodálkozva és egyben csalódot
tan próbálta meghatározni az irányt, amerről a hangot 
hallotta, nem akarván elhinni, hogy csak álom lehetett
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az egész. Mintegy feleletként még hallott néhány érthetet
len szót, olyant, mintha teljesen ismeretlen nyelven mon
danák, de tisztán, frissen, mint az átlátszó patak, mely 
csillog a napon, de eltűnik és egyre messzebbről hallat
szik. Végül megint csak heves kiáltások hallatszottak a 
lármás, unalmas part felől.

Tágra nyitotta a szemét. A déli naptól elvakulva, hoz
zászokva a hőséghez, meglátja az ismert fákat, a padot, 
amelyet tegnap készített, majd a faház fölé napernyő
ként hajló fákat.

Annyi minden kötötte ehhez a vityillóhoz, hogy leg
szívesebben elmenekült volna tőle. Ügy érezte, teste tel
jesen elerőtlenedett. Szédült a feje. Leküzdhetetlen vágya, 
hogy mozogjon, járjon, szaladjon, a gondok felé hajszolta, 
az egész heti nyugtalanság pedig sietve visszatért, hogy 
elfoglalja a helyét.

Az autóbuszban az ablak mellett ülve még egyszer 
átérezte súlyát a nyárnak, melybe megbújt és amely po
ros utakkal merőlegesen szabdalt terhes búzatábláival is
mét kiragadta a zöld oázisból. Mereven ült, kissé hipno- 
tizáltan a gyorsan rohanó függőleges, poros fáktól és a 
túlérett búzától, amelyet csoda, hogy még nem arattak 
le a kombájnok.

Az elmúló nyár egy pillanatra megállt a szemében, 
megsűrűsödve, a mozdulatlan levegővel, a porszemekkel, 
hogy — mint a napsugár — láthatatlan lépcsőkön szédü
letesen ereszkedjen a bőréig és a bőre alá.

Amikor újra kinyitotta a szemét, az autóbusz már 
a városban járt. Az első toronyházaknál majdnem tel
jesen kiürült. A motor búgásától elfojtva, távoli menny
dörgés érte utol őket, alacsony, nehéz esőfelhőket tolva 
maga előtt, majd a következő szemafornál megeredt a 
meleg, piszkos eső, széles sugarakban mosta le a port 
az ablakokról, amelyek egyre jobban sötétedtek, míg át 
nem vették a sár fémes fényét.

Az úton egymást kergetve zavaros, habzó patakok 
ömlöttek. Lehűlt a levegő.
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IVAN PANĆIĆ

NE  M O C S K O L J A T O K  U J J A I T O K A T

Ne mocskoljátok ujjaitokat... én megyek és tudom 
köröttem rózsákba nyílik a levegő 
az erős lángolásban a versek 
bátorságom távolodása messzi láthatáron 
engem a játékból elbocsátatok

kacagtok
ne mocskoljátok ujjaitokat megtépett köntösébe 

és a világító szavakba 
évek óta vágyom kitalálni jelképeitek nyelvét 
míg pulzusomban hangos sebek tapadása visszhangzik 

romlik a csillogás bennem 
éveken át szeretném megbocsátani a röhejt 
a rosszakaratú hangförgeteg dagadását 

leereszkedően hazudok 
hazudok nehogy megértsem a bárkátok

a tiszta kristályok kiállítását 
nyitom meg a hallástokat 
ti végtelen utakon az üresség kolompját 

aggatjátok rám
ó megtépett köntösök 
vonagló mennybolt

tépd szét a világrészeket 
tárd ki az ablakokat 

állítsd meg a történelmet
vesd magad a némaságba 
rágd szét a köteléket 

barátságom a messzeségeké
a horizonton
rózsavirágba bomlik a levegő
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A L Á B N Y O M O K B Ó L  Z E N E  F A K A D

I.
a csodák elillantak ... 

valamikor
míg a levegő teste voltál
a tankönyvek legmélyebb geológiai rétege
a népvándorlás minden keresztútja
az épp felbukkant sarkcsillag
a lándzsák szuronyok és ágyúk hegye
te ki egykor a vulkánból születtél
amely a tengereken úszott
tebenned várta meg az ütőér a görcsök fényét
hogy az idő elkezdődjék a földön
hogy valaki a lángot megjegyezze
hogy a szemekben égjen a villám

miattad nyíltak a virágok
suttogásod miatt a magok
virágba szöktek
a virágok a termés tartamába
te kinek az ujjai hegyeket vájtak
te ki megrajzoltad a napot s a láthatár vonalát
te ki mindezek után a halál is vagy
téged mindjárt megszeretett a messzeség
és megkért hogy állj meg és pihenj
sok városnak az alapjában
és a fáradt arcok
átlátszó falával vett körül

a te lábnyomodból zene fakadt 
csodák sugároztak 
hang szólt a süketeknek 
láthatár lett a vakok számára 
mozgás a súlyos betegeknek 
a belőled és érted folyó célért 
a füledből eredő hívásért 
amelyet csak te hallasz meg 
a mi átkunk a templomokban 
a szépségünk a mesékben 
amely miatt az emberek
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városokba telepednek
és újra mások jönnek és maradnak
a reményben és háborúban

az emberek mesét hallgatnak 
a barátom mesét vár magának 
a fáradt utasnak
és a város alapjaiban nyugovóknak

te öltöztettél az időbe 
és az örvényekbe 
te
aki után járunk 
elmentél
a láthatatlan bolygók útján ...

II.

a te gondolatod gondolkozott
a kövek formáiban
belépett a fák átlátszó folyosóira
a te gondolatod szétszórta a földön a hajnalt

te vésted ki
a végtelen lépcsőket az égből
amelyen az éjszaka ereszkedik
az álmok nappalába
az aluvó baj társakba
a mi életünkbe a pillanatba
elfelejtett tekintetedbe
amelyben nincs feledés
amelyre homályosan emlékezünk
a mi részegségünkben
az évezredes vágyak részegségében ...

III.

a sejtelen csepeg a tó tenyerére 
délelőtt a nádasban hallatszik 
az égből nő ki valaki válla 
és valakinek a keze 
naplementét rajzol
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izzad a síkság 
szúnyogokat űz el arcáról 
iszaptól fáj a fejünk 
a párás levegőtől

a földnek pattog a kérge 
a város orvost hív 
lassan felbukkannak 
tested vonalai
kabátot vettél fel a felhőből 
hogy senki se ismerjen rád 
és távozol
mint annyiszor már...

IV.

valamikor
az út mentén a királynők 
tehetetlenül a várt tehertől 
túl szépek a szüléstől 
várták 
az érkezésed
és öntözték a virágok függőkertjeit 
ruhákat szabtak az évekből 
csendet kötöttek a fej dísz körül 
a halál csendjét az érkezésedre 
a lányok
akik rád vártak születésük óta 
mindennap próbálták 
a szolgálatot neked 
a homlok mögé nézés ügyességét 
a hegyek növények és állatok nyelvét 
mindennap gyakorolták a várakozást 
az égbolt száját 
az ajkukon
a halált a nap esőjében 
valamikor
a legszebb királynők az út mentén
a nyár fátylában
várták
az érkezésed...
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V.

megszűnt az égbolt érintése 
a nap a torokba szorult 
az arcokon 
lassan
kinő a borostyán 
a mellkas pincéiben 
a boszorkányok 
gombákat tenyésztenek 
százlábúak szaladgálnak 
a szemekben kertek hervadnak 
a tenger hullámzása a kezekbe ér 
kezed a nappal oszlopait tartja 
és csak ne süllyedjünk el 
és csak ne süllyedjünk el 
lehet hogy csak te tartod az időt 
a számunkra ...

VI.

megszokott helyek voltak 
ahol megálltál 
amint a föld kihűlt 
a föld téged is felszívott

és akkoi^ 
temiattad
már megjelölték a helyeket 
a késtől meghalóknak 
az égbolt halottainak 
a te szavad miatt 
lett kővé a kő 
a mag maggá vált 
az utazásban
az álláspontok állomáshellyé lettek 
és akkor már nem volt különbség 
az élők és holtak között 
őket már csak a jajszók 
sorompói választották szét
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és te már akkor is kiválasztottad 
az évek körvonalait 
amelyek már később kibújnak 
a tükörből 
a térbe
megszokott helyek voltak 
ahol később is megálltál 
ott fellobbant a tűz 
a forrás feltört 
ott a hajnal éneke buggyant 
és először
a fecske ott fészket talált 
a szivárvány alatt 
a felhő mögött...

VII.

két feledés között
amikor a holdfény a föld fölött
hullámzik
miként az én életem

ott megszeretted az én ellenségem
ott kitaláltad az én halálomat
az esőt az őszt és az utcát
amely süketen
a szemek mögött
az évek mögött
két feledés mögött
te messze vagy
semmit sem tehet az én erőm
az én szavam...

V III.

és te aki öregen születsz meg 
és a halál az örök ifjúságod 
és valamikor
a viharok kötegét tartottad kezedben 
amíg a csodák elpárologtak 
szobám a tengeri áramon úszott 
valamikor elhagytak minket 
és a fájdalmat
az épp született gyerekek levegőjében
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meghagytad a fájdalom formáit szemünkben
hogy fájjon ez a föld
hogy fájjon a tenger
hogy fájjanak a halak mozgásai
hogy a távoli anya ott maradjon
a jövő szegélyén
te ... aki eltávoztál...

IX.

a barátom mesét keres 
csak önmagának 
a fáradt utasnak
és a város alapjaiban pihenőknek 
és te
aki csak önmagadat hallod
saját hangod után jársz a füledben
te öltöztettél az időbe
és az örvényekbe
te aki után vándorlok
elmentél végül is ...
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IVO POPIĆ

A T I S Z A

Szerettem nézni a folyót 
Harmat és füzek rabját 
Mikor a reggel mártózik benne.

Szerettem nézni a folyót 
Mikor mint ifjú arát 
A Hold ölelte.

Szerettem nézni a folyót 
Mikor zöld dobozkákban 
Eltávozott a messzeségbe.

R Ó N A

Ha szél csendesül 
É langy eső után 
Barázdák tenyerén 
Szivárvány hinti sugarát 
Szép mint a lány.

B A R K Á K

Akár a bárkák
Saját maguk lépteivel
Indulunk az ismeretlen nap elé.

Mint a bárkák 
Saját magunk útján 
A reménység hidjai vagyunk.

Akár a bárkák
Saját magunk útirányán
Egyedül játszunk mint a gondolat.
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Ó V A R O S

A halál minket kereső szavai maradnak 
És a beszélgetéseket sziklákba zárják 
Magasan
Ahol a zátonyra futott múltak 
Mintha az idő szárnyain lebegnének.

TÓ

Holdfény haján 
Fenyők játéka az árnyék 
Mintegy hegyek könnye 
Vagy a föld verejtéke csupán 
Ismét azt mondom 
Övé a dicsőség.

V I R R A D A T

Egyszer
A városi torony 

 ̂ Kalapja alatt
Beszökött ablakomon 
A reggel.

H A J N A L B A N

Maradt még szavam 
Ledönteni
A kérdés—felelet falát.

Egy lépésem maradt 
Meglelni
Az önmagamba viszatérő utat.

87



M É L Y S É G

Két kezed leenged 
Ahová szél sem ér 
Megrémít a hang 
A végtelen mozgó tér.

OL A J F A

Nap
Nap után 
Nézem
Széttárt megkövesedett 
Ezüstbe vont 
Szárnyait.

Látom
Mint a tenger olyan titkos gondolat
Látom látom
A lángoló tájban
A lángoló tájban
Melyet a szelek el nem oltanak.

Nézem mint Ophelia 
A Napot 
Hajába az éj 
Nyugalmat lopott.

C I P R U S

Kősírjában tűri 
Maga felett a felhőt 
A Napban hal meg 
Meddig dicsőséggel felnőtt.
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S Z E R E N C S É V E L

Kő kövön 
Virágnak a virág.

Patak patakba 
Hangnak a hang.

Hajnal hajnalba 
Lábnyomnak a nyom.

Üt az útnak
Megértés a megértőnek.

H A J N A L

A tavi hajnal 
Követ és vizet 
Esket

A közelség siet 
Hogy lépést tartson 
A távolokkal

I S Z T R I A

A lábamnál 
Az ember földje 
A tengerrel beszélget

Mint a sebzett madár 
Fáradtan a kőtől és naptól 
Piros torokkal 
A lábamnál 
Az ember földje 
Égboltra szomjazik

D É L

Részegen a naptól 
Naranccsal kezemben 
Egyedül a keresztúton
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R E G G E L

A kék tóra 
A magas hegyekről 
Leszáll a reggel

A tó fölött 
A fény és a madár 
Reggeli beszéd

C R N I  D R I M

Az éjszaka szíve alatt 
Fehér rózsacsokor 
Hajnalban virágzik a föld

Az ifjú patak 
Hajnaltól zöld 
Énekkel mosdat

Csintalan madár 
Csókoljad homlokom 
A követ 
És a napot

H A L A K

Zöldül a szél 
Két égbolt között

A szépség harangja 
Korallok lírája

A tenger rezgése 
Játszik az ablakban

Szép kővirág 
A smaragdpohárban
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K E R E S É S E K

Ó kezeim 
Mutassatok utat 
Az élet forrásához

Ó kezeim 
Hozzátok a napot 
Hogy kővel erősödjek

Ó kezeim 
Fogjátok az eget 
Hogy éjszakába lépjek

Ó kezeim 
Jelezzetek időt 
Míg virágot keresek

Ó kezeim
Temessétek el szavaim 
Hogy szét ne hordja a szél

R O V I N J

Ebben a városban 
Az emberek mint a dolgok 
Ügy lógnak a nyáron 
Az ölelkező utcákban

Ebben a városban 
Az emberek madárként 
Jönnek és mennek 
Zöldbe borulva

Az öblök és sziklák 
Eme városban 
Nélkületek ó kövek 
Magamat sem ismerném el.
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IVANKA RACKOV

P I R O S  B Á R S O N Y P A P U C S O K

Lapozgatok Olga néném negyven év előtti családi al
bumában. Különösen azokon a képeken révedezik tekin
tetem, melyeken mindig társaságban látható, ahogyan de
rűt és életörömet áraszt maga körül. Jóllehet csekély nyug
díjából nehezen tengődik, maga az élet ténye is megelé
gedéssel tölti el. Az élet sohasem kényeztette, de ő mindig 
jól tartotta magát, és ma sem csügged. Az érettségi után 
egy-két szemesztert Belgrádban hallgatott, majd valami
lyen nyomorúságos adóhivatalnokhoz ment férjhez, aki 
gyorsan elpatkolt. A háború előtt vidéki gimnáziumokban 
tanárnősködött, a háború után könyvtáros lett, és megbé
kélt sorsával. Ahogy mesélte, allergikus volt gimnáziumi 
igazgatójával szemben, ezért minduntalan költözködésre 
kényszerült. Egyetlen tanévben négyszer is áthelyezték. 
Amikor igazgatója újabb áthelyezéssel fenyegette, szemébe 
nevetve válaszolt: „A határon túlra nem dobhat, viszont 
egész Jugoszlávia az enyém."

Áthelyezéseit leplezetlen örömmel vette tudomásul, mert 
ezáltal új környezettel és emberekkel ismerkedhetett meg. 
Akárhova dobálták, mindenütt feltalálta magát. Néha irigy
lem, pedig mindenem megvan, befutottnak tekintenek, még
is elegem van az irodából, a felekből, az örökös hajszá
ból és a vég nélküli perekből. Saját feleségem is terhemre 
van néha. Pályafutásom felfelé ívelése közben mintha el- 
hidegültünk, eltávolodtunk volna. Ha nem lenne egy fiúnk, 
talán ma is civakodnánk, csendesen tűrnénk egymást. 
Állandóan elégedetlen vagyok, az utóbbi időben minden 
zavar és igedesít. És most ez a betegség is ...

„Nézd csak, az én kicsim elszenderedett! Nem baj, 
hoztam neked egy kis guráblit.”

„Olga néni, maga igazán kedves! A kelleténél is job
ban kényeztet.”

„Hát kit kényeztessek, ha nem téged? De nézd csak, 
úgy veszem észre, hogy az albumom altatott el!”

„Ezek a fiatal leánykák vidám vagy érzelgős szemük
ben mintha valamilyen kíváncsisággal áthatott félelmet 
hordoznának, mindegyikük vár valamit. Fényképeiket né
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zegetve megkíséreltem fölfedni, vajon mit valósíthattak 
meg elképzeléseikből, álmaikból. Például hogyan járt az 
életben ez az ártatlannak látszó riadt tekintetű, karcsú 
szőke leányka?”

„Elmondhatok mindent, amit róla tudok, de csak más
kézből, mert mi nem barátkoztunk. Azzal a másikkal ba
rátkoztam, aki mellette áll; tőle hallottam Dana Vesicről. 
Még a gimnáziumi évekből emlékszem rá. A szomszéd 
faluban, módos parasztcsaládban született, de már kisko
rában megszerette a könyvet és az első világháború előtt 
a mi városunkban végezte el a polgárit. Amikor vissza
tért falujába, továbbra is sokat olvasott, mert a házi
munkát édesanyja és két sógornője végezte. Amint tudod, 
a földművesek hozományért és munkaerőért nősülnek. 
Ö pedig sovány, szőke és egészen áttetsző volt. Nem járt 
társaságba, a kocsmai táncra, sem a lakodalmakra és mu
latságokra, ahol általában összejönnek a lányok és a le
gények. így aztán elkülönült, és már a huszadik évét vár
ta. Az első világháború után a mi gimnáziumunk ötödik 
osztályába iratkozott. Én erről az időről emlékszem rá. 
Csendes és szégyenlős lány volt, hosszú matrózruhát viselt, 
fején kis kontyot hordott.

Az érettségi után Belgrádba ment, Pavle Popovićhoz; 
jugoszláv irodalomra iratkozott be. Nyáron népies min
tákkal húmzett vászonruhát, télen csaknem földig érő 
szilszkinbundát viselt. A melléktantárgyakból egykettőre 
levizsgázott, utána teljesen az irodalomba mélyedt, egyik 
szemináriumról a másikra járt. Még én is az egyetemen 
értem. A rövid ̂ szoknya, a bubifrizura és a charleston 
korában Dana Vesié kontyot viselt, hosszú bundát hor
dott és igen furcsán hatott. Még két szemesztert sem 
hoztam össze, amikor már férjhez mentem. Dana pedig 
ott maradt, hogy nem is annyira az irodalmat, mint a 
velejáró apró-cseprő dolgokat tanulmányozza. Amikor tíz 
év múltán Pavle Popoviénál lediplomált, a tanár megje
gyezte, hogy sajnálja, miért nincs nagyobb osztályzat a 
tízesnél, mert Dana Vesić azt is megérdemelné.

Miután megkapta oklevelét, abban a városban jutott 
segédtanári álláshoz, amelyben a képen mellette álló ba
rátnőm élt. ö  mesélte, hogy Dana, zárkózott és félénk 
természete miatt, milyen nehezen teremtett kapcsolatot 
kartársaival és diákjaival. Túl szerényen élt, papírból ét
kezett, eközben lábasokat, fazekakat, bútordarabokat vá
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sárolt. Férjhezmenetelére készült. Mivel fivérei iskoláztat
ták, hazulról semmilyen támogatásra nem számíthatott. 
A következő évben az ő Miodragja is ugyanebben a város
ban kapott állást, ekkor összeházasodtak. Valósággal el- 
szömyedtem, amikor mehallottam, hogy Dana Vesić férj
hez ment. Ügy véltem, hogy vénlány marad. De barátnőm 
elmondta, hogy tízéves szerelemből eredő házasságról van 
szó. Már tanulmányainak első évében megismerte Miodra- 
got, aki szintén Pavle Popovié tanítványa volt.

Szerénysége, naivsága és az egyéniségéből áradó poé- 
zis vonzotta a fiút. Nagy erőfeszítéssel sikerült csak át
hatolnia a lányt övező bizalmatlanságon és félelmen. És 
amikor végre összemelegedtek, Miodrag lediplomált és va
lamelyik isten háta mögötti szerbiai kisvárosban kapott 
segédtanári állást. A lány szemináriumokba mélyedve, 
könyveket és folyóiratokat böngészve töltötte napjait. Hosz- 
szú, romantikus, költészettel átitatott leveleket írt a fiú
nak, aki a téli szünidőkben fölment Belgrádba, hogy né
mileg elvonja a lányt a poros salátatömegektől. Az ő 
részére Dana a kifinomult és érzékeny asszony, az intel
lektuális és régimódúan patriarchális egyéniség megteste
sítője volt. Türelmetlenül várta, hogy diplomáljon, mert 
azt megelőzően nem volt hajlandó férjhez menni.

Egy napon véletlenül találkoztam vele és néhány éves 
kisfiával a vonaton. Mindjárt felismertem, mert akkor 
is kis kontyot és népi hímzésű fehér vászonruhát viselt. 
Ügy tűnt, hogy gondolataiba mélyedt és szórakozott volt. 
Egyáltalán nem hatott boldog asszonynak. Hervadt és 
sápadt arcára, összeszorított ajkára és gyermeteg kék 
szeme köré a bánat és a keserűség jelei vésődtek. Üd
vözöltük egymást, de miután láttam, hogy nincs kedve 
beszélgetni, újságot vettem elő, azt lapozgattam. Ahogy 
közeledtünk a helységhez, melyben akkor élt, felkelt, el
készítette a gyereket, megigazította ezüst szálakkal át
szőtt haját és feje búbján fonott kis kontyát. Vékonyka 
hangján közölte velem, hogy »a férjem vár«. Amint ki
ment a fülkéből, a vonat ablakához léptem, hogy lássam 
a hőst, aki tíz éven át levelezésen keresztül szerette és 
várta Danát. Ahogy gyermekével lekászálódott a vonatról, 
azonnal elébük sietett egy jó megjelenésű, negyvenben 
járó férfi. De csak a gyerek kezét ragadta meg és — pil
lantásra sem méltatva Danát — elsietett. Az asszony cso
magjait hurcolva, görnyedíen követte őket. A hős egy
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szeribe senkiházivá vált. Minden ízemben lázadoztam és 
nem tudtam megnyugodni, míg közös barátnőnktől meg 
nem tudakoltam, miként foszlott semmivé a tízéves esz
ményi szerelem.”

„És mit tudott meg róluk?”
„Légy kissé türelmes. Barátnőnk nagyon szerette Da

nát, és örült házasságának és szerelmének. De mindjárt 
az esküvőjük után észrevette, hogy valami nincs rend
ben. Amikor Danától érdeklődött, az csak a vállát vono- 
gatta, és szégyenkezve földre sütötte a tekintetét, mintha 
keresne valamit. Látta, hogy szenved, és hogy férje dur
ván bánik vele, ha társaságban vannak. Egyszer aztán 
sikerült négyszemközt beszélnie a férfival és alaposan ki
faggatta. Először esküdözött, hogy a lányt valóban őszin
tén szerette, tíz éven át türelmetlenül kívánta, álmodozott 
róla. De mikor esküvőjük után visszavonultak hálószobá
jukba, és az ágy alatt megpillantott egy pár piros bár
sonypapucsot, minden összeomlott benne. Az ő Danája 
lenne ez a piros papucsaival az ágy alatt, mint valami 
kis cselédlány, vagy ledér nőszemély? És, amint mondta, 
a piros papucsok letépték a hályogot a szeméről, csak 
akkor látta meg az igazi Dana Vesićet, a sovány, sápadt, 
aszott mellű parasztlányt, rosszul varrott ingjében. Nem, 
ez nem az ő megálmodott Danája, mert annak nem le
hetett egy kiscselédhez illő rossz ízlése. És így a piros 
bársonypapucsok két életet tettek tönkre. És az asszony 
lett a férje legnagyobb ellensége. Minden idegesítette, ami 
vele volt összefüggésben.”

„És Dana?” ^
„Paraszti türelemmel tűrte a férjét. Viselt ruháiban 

korán megőszült, szemérmes, ártatlan mosolyával minden
kit lekötelezett, férjét kivéve, aki sohasem bocsátotta meg 
neki, hogy illúzióit lerombolva földre sújtotta.”

95



ŽARKO RAFAJLOVIĆ

S Z É T S Z Ó R T  A L M O K

A rózsaszínű friss reggelben 
Ujjaimmal felhőket simogatok 
Puha madárszámyakat 
Bolond vihogás a sarok mögül 
Egy pillanat alatt tönkreteszi 
A csillag-kocsik csodálatos látomását 
És lásd
A szürke járdán 
Mászkálnak görcsös arccal 
És szedik a szétszórt álmokat 
A reggel fagyos leheletében

L Á N G O L Ó  T E N G E R E K

Szűk utcákon át 
A jövőbe 
Nem érhetünk
Sem vas-hasonlatokon keresztül
Kémények
Füstös felhők
Holttá zsugorodott folyók
Tenyérbe! Tenyérbe!
A világ élő spirálisát

É R T H E T E T L E N E K

Először kértem 
Majd könyörögtem 
Azután könyörögve kértem 
És végül 
Ütöttem
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K É S Ő  É J J E L

Hallgatódzom 
Messze motor búg 
Léptek
Villamos csikorog 
Hiába
Ma nem hallom magamat

N E  B Á N T S D  M A G A D

Ne bánts 
Mert én 
A növény része 
A kő része vagyok 
És egyidős vagyok a világgal 
Én téged nem foglak bántani 
Mert tudom 
Részed vagyok
És mi ketten részei a mindenségnek 
Ezért ne bántsd magad
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MARIJA SIMOKOVIĆ

J O N A R A  V Á R V A

Vajon nem ismertek engem?
De hát mindennap találkozunk
a bolt előtt friss kenyérre várva
és valami újra a friss reggelekben
és ott állunk minden azonos nap előtt
és várjuk azt a valamit azt az igazi mesét
eljárunk ugyanabba a moziba
és ugyanúgy nyitjuk az ajtót
ugyanolyan türelmetlenül járjuk az utat
és egyformán találgatjuk hogy mi lesz velünk
és ezzel a vidékkel amellyel torkig vagyunk
és ugyanolyan száraz torokkal ébredünk
és új illatokra várva várjuk a postást
és várjuk a tejesasszonyt aki bennünk
e régi életünket őrzi a konyhában
tőle várjuk az egészséget megkínzott gyomrunkban
tőle várjuk a tréfát és egyszerű mosolyt
és kedves nekünk mert reggel zajtalanul érkezik
s a kopott edényben otthagyja a tejet az ajtó előtt
és a tejet senki sem bántja
egész addig amíg mi izzadtan reggel
át nem nyúlúnk az ajtón az ismerős ízt várva
Hát nem ismertek?
Pedig hát egyformák vagyunk a fájdalomban 
a széles kabátok alatt
megszoktuk az első fájdalmat szívünkbe rejteni 
az utcákon találkozunk szótlanul 
de megértjük hogy a szemünkben 
miért vannak ezüst karikák 
ne forduljatok utánam
én csak egy szép nap maradéka vagyok bennetek
és méghaj lók mert tőletek semmit sem kaptam
és megcsókolom lábaitokat csak ne térjetek vissza hozzám
Igen a kenyérrel
vágyat kaptam a távozásra
és a tejjel a nyugtalanságot
álmodozó voltam és ti ébresztetek
és sohasem kerestek meg e száműzetésben
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a saját hálóimban 
forduljatok el tőlem
forduljatok vissza és induljatok hosszú léptekkel 
az erdő felé
az erdőben van a mi közös egységünk
itt találjuk meg az igazi arcunkat messze a világtól
a fenyők sötétjében babérok nélkül
és majd csodálkoztok mily szépek is vagyunk
hát nem értitek ezt
itt a házak csak gátolnak minket
és e sok ajtó közénk torlódott
és ezek a makacsul néma telefonok
míg arra vártok hogy valaki megsejtse magányotok
arcotok a föld tisztaságában vár rátok
a méhek zümmögésében az ifjúság mezeje
amelyen járni fogtok
jöjjetek ki az erdőbe és szívjatok be egy kis életet is 
amelyet majdnem elfeledtetek
szeressétek meg ezt a szót mely tisztább mint a víz 
amelyen álmotokban jártatok 
és újra nevessetek

A V A R O S

}
Életrajzomban ez a város mindig az akácok
illatát terjeszti majd s a frissen locsolt utcákat
s én mélyen szeretem majd gyűlölettel és útálattal
szerelemmel és igaz élvezettel
ahogy az elhagyott szerető szeret
és mindig ahol csak megállók
tudom majd
hogy látni fogom e hosszú egyenes utcákat
látni fogom e poros fákat amint hajladoznak az esőben
nem kívánva sehogy sem kívánva
és látom őt alattomosnak kegyetlennek és édesnek
mint a dinnyét amely a gyerek szája szélén lecsorog
álmodni fogom és átkozni fogom
ahol csak vagyok
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H Í V L A K

Ma éjjel az este melegben párolog 
fáradtan s keserűn a szemünkbe hullik 
és mi mégis túl szépen s egyedül 
egymás mellett az egekbe jutunk

Ajándékozz nekem most egy ígéretet 
legyen hát melegünk a tavaszi éjben 
adj nekem csillagot mely felé törekszel 
az akácon át súgjad maradjunk egyedül

ha dalt mondok neked nagyot és keserűt 
gesztenyévé váljék mostan ez a forrás 
s a lobogó gúny árnyéka 
meg ne perzselje szeretett homlokod

olyanok a szemek ha kihűl a vágy 
forrók és habzsolok és szeretnének látni 
de én nem adhatom e nagy szerelmet 
hogy a szavak bánatot ne fonjanak

lassú és fáradt kezeid körül 
melyeket az én világomhoz húzok 
jöjj édes testvérem csillagos léptekkel 
a mi esti ezüst bolygónkra.

MAG

Nehéz cipőben jön a postás
és tavaszt hoz régi táskájában
és a tavasz még sokáig illatozik
és a kertben a tulipánok
lassan és titokban szaporodnak
és mindez a régi bőrtáskára emlékeztet
napfényszínű lesz és egyre csak nő
és megrettensz amikor egyszer a kertben
megpillantod a virágzó almafát
mezítláb kiszaladsz és a föld még meleg és nedves
valaki lábától aki épp távozott
virágok közt jársz és szemedben megáll a könny
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nevetsz és az érett almák rád hullanak
a folyópart titkon őrzött almái öledbe hullanak
lényegükbe hullasz és végül is mag leszel
milyen jó is az alma belsejében
hogy illatozik valami istenhez hasonló szerelem
mint leányhaj ha tavasszal lobogni kezd
két kis lábacskára emlékeztet melyek nem érintettek
se homokot se aranyat se benned se benne
milyen jó is az alma belsejében

É J S Z A K A  V A N

éjszaka van akkor ha apám két különböző
álom között szólal meg fájdalommal nyitja pilláját
és hosszan néz a sötétben emlékezik
a régi házban valakinek cseresznyét osztogatott
éjszaka a bozótba ment és hallgatta
hogy az embereknek milyen jól megy soruk
de sohasem oldotta meg
a titkot
egyszer aztán megfestette a cserjét egyszer 
amikor én már szemébe néztem és ő már 
nagy volt azt mondta itt vannak 
és senki sem volt és kérdezte hallod-e 
és semmit semmit sem hallottam apám 
a bozótban maradt titokban 
éjszaka van ha kihal a fény és éled a tűz 
a szobákban hol asszony és ember ölelkeznek 
szomjasan nedvesítik szájukat
szomjasak feledni a békétlenséget egymásra is szomjasak
míg a gyermekszobákban megbújnak és hallgatóznak
a nagy dolgok félnek apám suttogásától
a baba is hallgatózik a gyermekszobákban
önmagának ígéri majd ha megnövök
éjszaka van ha a macskák kilopóznak az udvarokból
farkukat büszkén éhesen lengetik hogy később
azt mondhassák amit a gyerekek az ablak alatt
az elalvók ablaka alatt
aztán dacosan mint a gyerekek visszatérnek
és alszanak a házzal az udvarokban
éjszaka van mikor álomba zárulnak a titkok
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amikor azokkal találkozunk és beszélgetünk 
akik nincsenek már de itt voltak ágyainkban 
melyekben csak aludtak mint mi ugyanúgy 
dacosan álmodjuk meg őket de nem valljuk be ezt 
ha nem tudjuk akkor se valljuk be ezt 
éjszaka van ha csodás dolgok jönnek 
ilyenkor mindenhatóak vagyunk 
az éjszaka egy lehűtött dinnye ha fáradtan 
álmodva térünk meg házainkba

É P P E N  M I N T  MI

és éltek már emberek itt 
e város házaiban 
találkoztak szerettek örültek 
megálltak ezekben az utcákban 
szerelmeiket a csillagokba vésték 
meséltek egymásról sírtak is 
villamosoztak
ismerős állomásokon szálltak le 
s eldobták jegyeiket 
futottak egymáshoz 
éppen mint mi

szombatjaikat szerdáikat élték
szerettek vádoltak bolondoztak
lehet hogy ugyanazok a cigányok
húzták nekik
együtt énekelték a dalt
szerelemben bánatban
éppen mint mi
együtt énekeltek
örömmel örültek félve féltek
de mi történt velük
hogy többé nincsenek már
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VOJISLAV SEKELJ

P I L L A N A T

A szél fagyott végtagjai 
Elhagyott házban kalimpálnak. 
A denevér, bár vak, 
Zsebórájára vet egy pillantást, 
Mely fölketyeg, majd elnémul. 
Ellobog a reggel.

T Ü R E L E M

Elhajított bádogdobozban 
ősz patkány guggol.
Amíg a szél foga homályt őröl 
A meleg dobozban,
Az öreg patkány türelemmel őszül.

M O Z G Á S

M<)Ldulatok tárlata,
Vállrándítások,
Szakadékharapás,
A fájdalom mondhatatlan mozaikja.

M I É R T

A fejben fáradt gondolatok kristály-sziporkázásai: 
Mire jó túlélni az árnyékot,
De az értelmet nem?
A testben magnéziumvillanás.
És egy asszony, mint valakinek a határa;
Az a szép asszony, akár a léten túli lét.
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Ü J BÓL

Hát megtörtént a lábainkkal az — 
Velem is, veled is először. 
Hallgattam és hallgattál, 
Becsapottakként 
Hevertünk utána.
És megkérdezted:
„A lovakat lelövik, ugye?” 
Megmondttam.
Mindent újból elkezdünk.

P A L I C S  AZ Ö T Ö D I K  T A V A S Z  
N É M A S Á G Á B A N

A tó lerágott csontjai
Hanyagul szétdobálva
Naptól perzselt testén — sárnak
Arra gondolok
Mit alkotna
Belőlük Henry Moore

H A L D O K L Ó  TÓ

Hogy fürdött valaha 
Félig üres 
S félig költészettel 
És a nagyvilág egyéb 
Kis dolgaival megtelt testem 
A tóban
Hogy pihen most 
Utána való fájdalmamban 
Míg a késői őszben 
S. Kierkegaard-t olvasom 
Felettem
Vadludak húznak 
Az éjben
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DRAGOSLAVA STAPARSKI—STEVANOV

E L S Ő  K Ö R S É T A

Míg szobádban üldögélsz, üres papírlapokat forgatva az 
írógép hengerén, órád, mely mindig siet, mert úgy állítottad 
be, elüti sorra az órákat. Ez a te játékod az idővel, mely
re csupán ily módon hathatsz.

Kopogtatás. Lehet, csak egy arra járó ismerős, kinek 
végül eszébe jutottál, unalomból, vagy mert szüksége van 
rád.

Cipőd alatt elferdült eső az ázott aszfalton. Sajnálko
zol miatta. A harmadik villamos, mint elhagyott esernyő
ket, a végállomásra visz bennünket. Künn szivárvány, a szí
nek rabságában: ki tudja, mióta vár széttárva a tér fölött.

Gyalog térünk vissza.
A váltóról mesélsz, én meg a szobádban álló rokkáról. 

Te a sínpárról, melyen apádat vártad, hogy visszatérjen.
Akkor megfordítjuk a tükröket, mindenki a magáét, 

saját magunkban.
Egy kört befejeztük. Az ismert téren kívülre estünk.
Oj séta kezdődik.
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VLADIMÍR STEVANOV

A HÁ Z

JÓ, HA VAN HÁZUNK

Jó, ha van házunk.
Rejtett zugaiban 
megőrizhetjük 
régi örömünket, 
kedves kalandunkat.

Csendes családi fényképeinket, 
tönkrement tárgyainkat.

LASSAN LÉPJÜNK A HÁZBA 

Lassan lépjünk a házba.

Ünnepélyesen rendezzük el 
a napfényt az asztalon, 
a sarokban, az arcokon.

Ha a régi szekrényekben 
nincs már birsalma, 
legalább említsük meg 
a várakozóknak.

Köszöntés helyett.

Otthonunk közelebb van célunkhoz, 
mint mi magunk.

NAPSUGÁRBÓL ÉPÍTSÜK A HÁZAT

Napsugárból építsük a házat, 
a lemenő nap sugaraiból.

Fejünket a zsenge fűbe
hajtsuk, kezünkben az alkonya tót
tartsuk,

hogy kedveseink bejöhessenek.

A ház mellé hársfát ültessünk.
Hogy virágozzék.

Akkor ház a ház.

106



A HÁZ FEHÉR LEGYEN

A ház fehér legyen.
A fény miatt.

Két ablakkal. Hogy 
kitekinthessünk, hogy 
betekinthessünk.

Ahogyan éppen megkívánjuk.

Legyen vészkijárata 
az udvarról, és díszbejárata 
elöl, a jó hírek számára, 
amelyeket a küszöbön közölnek.

Ne legyen nagy a ház.

Néhány darab bútor, és az a 
néhány lakos, két-három öröm 
naponta; és fehér legyen.

A fény miatt.
Az éj miatt.

A TŰZHELY

Tűzhely van a házban,

amelynél az esti emlékezések 
melegednek

és a halk hangon 
mesélt

titkos örömök.

A MEGHITTSÉG SZAVAI

S a meghittség szavait is 
az asztalnál, az ágyban, 
talán álmunkban
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suttogva mondjuk.

Hogy meg ne sértse a hang 
a régóta őrzött

házi csendet.

HA ÜTRA INDULUNK

Ha útra indulunk, 
az indulásnál ejtett 
könnycseppekből

napocskák nyílnak.

Ezért melegek a falak 
a háziak hazatértekor.

NE ÁLLJUNK MEG A KÜSZÖBÖN

Ne álljunk meg a küszöbön.

Nehogy valami gondolat 
elálja utunkat.

Nehogy valami nem kívánt 
árnyat észrevegyünk

a várakozó tekintetében.

Vagy valamilyen nem sejtett 
jelet.

A CSEND

A ház néha csak 
egy jövendő cím

a gondolatok csendjében.

Elfelejtett, de mégis ismert, 
ahol a test kalandozó 
csodái várnak.

Ezért olyan szükséges a csend.
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L E G E N D Á K

APÁM ÁRNYÁNAK

Jöjjetek, hogy lássátok bebalzsamozott hadvezéreiteket.

Hogy homlokotokat a koporsókra hajtsátok. Hogy 
a mindentudók suttogására figyeljetek.

Hogy testetekkel megérintsétek halott szenvedéseiket. Hogy 
begyógyítsátok sebeiket. Hogy pihenjetek.

Hogy lemossátok kezükről férfikönnyeitekkel 
a gonosz és a jóságos tetteket. A búcsú pillanatában.

Az elhatározás némaságában.

Jöjjetek, hogy lássátok bebalzsamozott hadvezéreiteket.

HARCOK, FEGYVEREK, FOHÁSZOK

I.

Fehér lovaink vannak. Nyergeletlenek. És csak a harcokban 
lovagolunk rajtuk.

Fehér lovaink vannak. Nyergeletlenek. És csak a harcokban 
lovagolunk rajtuk.

Fehér lovaink varupk. És fekete köpenyeink.

II.

Fegyvereink csak a lovak bemocskolt 
szügyében nyugszanak.

Ezért dobjuk őket, ha senki sem látja, 
a kutak legmélyére.

III.

A semmi felé irányítva.
A várakozásban elhalva.
A lándzsa. És mi magunk.

A halálba találkozva, átkozódva, 
félelemtől fojtogatva.
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IV.

Vörös iszapba mártjuk a kezünk.
Ünnepelünk.

A sírból is kiássuk magunk.
Nem lankadunk.

Nem akarunk.

V.

A rideg horizonton teljesen fölöslegesen 
állunk.

Lomhán bolyongó, elérhetetlen 
árnyakat imádunk.

Jó híreket halott hírnököktől várunk.

UTAK

I.

Területeket járunk nappal, 
régi erővel, új gonoszsággal.

ízekre bontjuk a pusztaságokat. 
Tüzeket gyújtunk nappal, 
hogy éjszaka lobogjanak.
Hogy megtisztítsuk a szembogarakat.

II.

Gyökeret engedünk a tájban. 
Elragadott elhivatottsággal, 
homokba taposó lábbal.

Fölhasítjuk a tenyerünk 
és böjti menetünkön 
gennybe merülünk.
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III.

Utainkat széthulló hamuba 
rajzoljuk talpunkkal.

Léptünk szelíd hódítók 
ritmusát veri.

Járhatatlan ösvényekre visz utunk. 
Haladunk.

EMLÉKEZÉSEK, ELLENKEZÉSEK

I.

A távoli akácosok illatai felélednek 
és ártatlanul, visszavonhatatlanul ingerelnek.

Tompa topogás.
Válaszként.
Mind távoliabbak az akácosok.

II.

A borokat kerüljük, mert homlokunk mögé
elhagyott, tápláló humuszt
töltenek.

A borokat kerüljük, mert szemünkbe
elhagyott szőlőskerteket
ültetnek.

Inkább szomjazzunk.

III.

Míg ártatlanok számára fölöslegesen 
sírokat ásunk,

míg jel helyett ajkunkkal a földbe 
nyomot vájunk,

meglepődve rég keresett 
tűzhelyre találunk.
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IV.

Mint a régmúlt időkben, 
ősi máglyákat sejtünk.

Mint a régmúlt időkben, 
Ellenkezés ellenvetés helyett.

V.

Néha minden nyugodt. Agyunkban
elfelejtett várfalak
húzódnak.

Fölöttünk ijesztő rémek 
suhannak.

Uralkodnak.

HŰSÍTŐ BALZSAM

I.

A távolodó sötétségnél is csöndesebben 
rettegünk.

Félénken ejtjük ki egy közelgő fény 
nevét.

II.

Fény gyúl a szembogárban.
Említés helyett.

Lomha változások az égbolton.
Az emlékezet mellett.

Megdermedt idő.
Ikon helyett.
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III.

Hatásos a hűsítő balzsam, amelyet 
mellkasunk rej tekében hordozunk.

Váratlanul 
új halállal halunk.

ősrégi a hűsítő balzsam.
Csak a fájdalomnál fiatalabb.

IV.

Bokáig a hamuban, 
siratóéneket zümmögünk.

Sebeket gyógyítunk, semmit sem 
átkozunk, megbékültünk.

Lassan, csaknem tétovázva, eltűnünk.

ASSZONYAINK

I.

Asszonyaink 
a viharokban 
szomorúak voltak.

Nem i^nertük a varázslatokat.

Manapság,
legfeljebb álmunkban ha 
tévelyegnek, ajkaik különös, 
érthetetlen nevet emlegetnek.

És ez minden.

II.

Olyan vizekben fürödnek fáradtan, 
amelyekre csodálatos módon 
a mi képzeletünkben találtak.

Tekintetükkel építik fel 
a lehetetlent, miközben elalvás előtt 
a harcosok álmát készítik elő.
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III.

Az utódok uralkodnak bennük. 
Síkságok szőlőskertjei érik el 
ajkukat. És mondják:

Múlnak az idők.

IV.

Az asszonyok áldásával fegyverez le 
a föld középpontja.

Sóhajunkat belefojtjuk 
a nehéz borokba.

Részeg álmunk, telve 
sok dőre átokkal.

ELTÁVOZNAK A HARCOSOK

így távoznak a harcosok.

Szomorkás mosollyal hallgatják el 
valakinek talán már 
el is felejtett nevét,

és elindulnak az ismert úton 
az ismeretlen felé.
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ANTE VUKOV

B A D O G S Z E M E K B Ö L  H A L A D N A K

vasárnap reggelenként 
sokaság a külvárosi trafikoknál 
a sor alig mozdul

míg némelyek sörrel állnak 
szemükből az ősz sugárzik 
a pléhtepsiket elmozdítva 
körülöttük a friss 
sütemény illata terjed

egyszerre megtelik a szívünk 
megérezzük a tegnapokat 
a szemgolyók kiterülnek 
tekintetünk üveges 
meleg és szelíd lesz

lehet hogy az a hely 
melyre emlékezünk 
éppen ez ahol vagyunk 
de az idő csalhatatlanul más 
mert emlékeink 
a messzi múltba löknek

s mincfez
még néhány pillanatig tart

a szél ellopja az illatot 
s a megvásárolt újságok címei 
ismét felébresztenek

fellebbennek a függönyök 
mi kerékpárra ülünk 
hogy új és ismeretlen álmok 
a város utcáinak fénye és forgataga 
elé siessünk
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AZ O R R L Y U K A K B A N  
N E K Ü N K  D A L O L N A K

hej mi városi terek vagyunk 
neonszemekkel pislogunk 
ereinkben színes fémek 
folyói zúgnak

a külváros gyermekei voltunk 
öreg színes szemétdomb 
rothadás illatával az orrlyukunkban 
altatót nekünk dalolnak

féltettük lábunkat a széltől 
és néha ha az égen 
újságpapír sárkányon hajóztunk 
szép színes dobozokba raktuk

vasárnap délután 
kijártunk az utcára 
hatalmas kalácsszelettel 
hihetetlenül büszkék voltunk 
s minden olyan volt 
mint egy ünnepségem

féltett álmainkat 
gyufásdobozba zártuk 
ha szomorkodtunk 
előkerült zsebünkből a doboz 
s a pici lyukon át 
suttyomban belekukkantottunk
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H I D E G E N  F É N Y L Ő  Z Ö L D E S  S Z E M E K

kiabáló reklámra hasonlítva 
a ma vizuális zavarában 
a zajos járókelők tömegében 
megy a lány

az estek eljövetelével 
sok-sok tarka füsttel a hajában 
feltűnik a piros ködben

ez egy reklámlény 
rendszeresen látjuk 
az időszerű 
tömeges történéseken

zöldes szeme
hideg kihívással fénylik
néha elrejti
a sötét üvegek függönye 

vörös szája
titkolt szavakkal csalogat 
hív a sötét sarkok 
a meleg és édeskés álmok felé

hogy egyoldalúságát eltitkolja 
egyik napról a másikra 
az állandó változások fényében 
változtatja arcát

az élet képregényének 
minden következő folytatásánál 
más egyéniség lesz
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S Z E M Ü K K E L  V I G Y O R O G N A K

parfümillatot lélegezve 
egy külvárosi mozi sötétjében 
nyikorgó székeken ülünk

vér és lövöldözés 
csapkod szemünkbe 
a sötétben ránk nevetnek 
a ragadós éjjelek ablakai

csodálkozással figyeljük 
az emberfeletti erő hősét 
mily bátran j ár-kel 
a nagyvárosok kastélyaiban

erős izmai 
nyugalmat adnak 
s mi magunkat 
hozzá hasonlítjuk

messze az igazitól 
képzelőtehetségünk világában 
messze egymástól 
elnyűtt szívünk mélyén 
új életet kezdünk

a képregények világában 
egyformán érzünk 
a tiltott álmok utcáin 
követjük a csillámló hősöket
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PETAR VUKOV

AZ E R D Ő  F E L I S M E R É S E

1.

Egy hatalmas fa 
Túl szép és hazug 
A vándor szemében 
S a ráhajtó versben

A térség a gonosz 
Jeleivel teli

A dalnok ébrenlétében 
Ritka sorokat 
Helyez az éjszaka

Az emlékezés pihenőjén 
A szavak mily törekvése 
Erdőt a szavakba

2.
Ó barátom 
Hol is mondod 
Hogy van az 
Az erdő

Vajon ezen 
A magas dombon 
Vagy alatta 
Vagy a mélyben

Ó barátom
Hová tűnt el az idegen 
Akinek szavában 
Felismertem az erdőt
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3.

Nézd barátom 
Azt a bámész fát 
Amely ráhajolt 
A maga mélységére

Barátom ó tégy valamit 
E reménytelenért 
Mélyítsed a vermét 
Vagy tárd fel az erdőt

Barátom ó nézd 
Ezt a szomorú fát 
Tudom hogy gyenge vagy 
önmagadra ismersz

4.

Ó hamvak erdeje 
Te vagy még az enyém 
Mit is adsz te nekem 
Vagy én vagyok kifosztva

Itten az emberek 
Vadakat játszanak 
Add meg nekik erdő 
A bűneik szerint

Hatalmas magányát 
A nap nem is sejti 
Erdőért könyörgök 
S a december hallgat
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L Á N G B Ó L  P A N A S Z

1.

Hullanak a hang levelei 
Növekszik bennem a csend

A szó most 
Kimondásra vágyik

Milyen sok ember 
Aki már sohasem 
Térhet vissza 
Az életembe

2.
Piszkos tájak foglya 
A gyermekkor felhőit űzi

Vigyél el vers 
Irgalmad 
Színes tájaira 
A suhogó csenddel

3.

^ Gyermekkor hamuja 
Sodródik az úton

Ez a kép nem mások arca 
Ezt én csak álmodtam

4.

A rózsából kiszáll 
A halál madara 
Feltámadt dalnok 
V akondszemekkel

(Álmodó madarat 
Az oszlopok között 
Sohasem 
Vártam)
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5.

Álomhely beígért esők 
Külváros sírhantok 
És mindez a csoda 
A nyár dallamában

Mindazt amit egykor 
Életnek neveztünk 
Annak nincsen 
Már emléke sem

6.

Kezemet keresem 
Kezeimmel

Egyedül a homokon 
Önmagamat tapsolom

Lázas gyászos dacos 
Beteges a vers a nyers

7.

A város utcáin 
Éjjeli sétákon 
Minden költőember 
Varázslót látott

8.

Századokkal őelőtte 
Rohan a halála 
Lila színű hangok 
Fogata előtt

9.

Ó szabadság 
Rémület madara 
A tűnt gyermekkornak 
Megfagyva látlak 
Az ének tűzhelyén
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10.

Tévelygő csillagok 
Lassú éjjelein 
Álmodom a dalról 
Az égbolt fényéről 
S megsejtem a tiszta 
Napfények tájait

11.
És ebben a térben 
Amely még itt kísért 
A gyermekkor eprei 
Torkomban száradnak

12.

A fa virágaiba botlott 
Sárga levelek futása 
Az ősz nagy díjáért

A magány hasztalan gyümölcse

13.

)r
A mutatók veszélye 
Világot fenyeget

Reggelre hajolva 
Gyermeki kacajom 
Nedves füvekre hull

14.

A nevetés korallszigetei 
Napfényes források 
ívei alatt ujjonganak

Hát holnap kellene 
Egy egészen más 
Napot teremteni
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15.

A gyermekkor vékony 
Mohába öltözve 
Augusztus mátkái 
Halált illatoznak

Körülöttem idegenek 
Megsejtik önmaguk

16.

Rekedt hangon 
És oly idegenül 
Messze tőlem 
Zúg a város

És itt van a remény 
A hídon állok

17.

Minden éjjel álmaimban 
Csillagos aranyban 
Megkapom a mesés 
Alkotói díjat

18.

Ideje elhagynunk 
Meleg helyeinket 
Párnánk és ünnepünk 
Csillogó vizeit 
Vár hát a kötőszék 
Idő fonalával 
December fenyeget 
Szűzies fagyával

19.

Szél fú a temető- 
Dombról

Hol van a tavalyi hó 
Sírja?
S a gyermekkor 
Sejtüregei?

Lángból ̂ panasz.
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N A P P A L O K  H O R G O N Y A

1.

A tenger az a 
Lélektelen lény 
És mégis
Teli van képzelettel

2.

Nézi az izzó 
Virágot
Hogyan rabolja 
A maga színeit 
Az égből

3.

A szerelemnek 
Ez a gyengéd 
Félszigete —

A te kezed —
Ez a
Jóreménység
Foka

4.

Az j^rett olajbogyók magjai hullanak 
A könnyűzene hullámain át 
A mediterrán égbolt alatt 
S kezeink — e csomós ágak — 
Megszakítják a baráti hárfa sugarát

5.

Szűkül már a fény gyűrűje 
A sötét égbolton 
A szív sarkában 
Egy meleg esőcsillag

6.

A hajótörött nyomában 
Ott lapulnak a vadak
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A T E G N A P  R Ó Z S A I

Ó fekete halál a versben mégis fehér

Hajótöröttek nyomában vadak leselkednek

Tenger a lelketlen csaló 
és mégis így is oly ábrándozó

Mindaz amit hajdan életnek neveztünk 
ma már emlékezés sem

Van-e értelme dallal hívni téged 
kialudt tűz tűnik messzeséged

Szentélyek! ó  hatalmas szemétdombok

A szemetet eldobom a költészet terén

Jönnek a szavak és elmennek 
és mindegyik
kis örökkévalóságát kínálgatja

A világosság gyűrűje összeszűkül a sötétség egén 
a szív sarkában egy meleg esős csillag

A tükör jobb sarkába állok 
felül kétoldalt meghasadt ég

Ott láttalak jégbe fagyva a vers tüzében

Kezeimért fohászkodom

Keserűn kiejtett degradált Orfeusz 
leinti a szétvert szabadság madarát

Szerencsésen jársz-kelsz a világban
kis fájdalmadban sajnálatosan felnagyítva

Életem mindig hangosan nevet majd 
Halálom az örök éjszakában e kacajon átrohan

Kertemben esnek az esők 
a tiétekben soha többé

L'amour et la mórt
Ouelles deux formidables portes

Szárnyas oltárt kerestem 
most ti keressétek
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Az összekuszált csillagok lomha éjszakájában 
álmom az űrfáklya daláról 
sejti a nap tiszta tájait

Felismertem a szavakat a dalt is ezután 
az élet játszik-e velem 
vagy én az élettel talán

Ó szabadság
elviharzott évek rémes madara

Megbújtam az akasztófák alatt 
halálom így sosem talált rám

Temetésemre már 
a harangok szólnak-e 
vagy csak szívem dobol 
dobol meg nem áll

Halott szavak serege érik bennem 
mintha fájdalmasan piruló alma lenne

Ősz fölé sodródva 
legyen susogásom 
a víz felett 
zsebemben egy régi 
összegyűrt esszé 
az öngyilkosságról

Nézni a parázsló virágot 
az égtől
hogyan lopr gazdagságot

Ez a szomorú haszontalan nyár 
csupa költői sejtelem 
a mákvirágban 
csak fekete mag terem

Buggyannak az érett olajbogyók 
a déli ég zenéjének zuhatagán 
de ujjaim e csomós ágak 
a baráti hárfa fényözönét 
szakítják meg talán

Nem írom most a verset 
ha nem vagyok boldogtalan 
sem béklyóba vert sem bűnös lélek
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ha nem vagy halott 
és én is élek

mint a méh ha fullánkot enged 
meghal minden szó 
ha kimondják a dalban

Áttetsző a szó és hű önnön hazugságához

Ha majd a fekete magasságba indulunk 
szent fanyar fények 
suttogják nevünket

A szerelem pergamentjén
halálom családfája
mint harmatcseppek az almavirágon

Kezd — a szerelem gyengéd félszigete 
a Jóreménység foka

Elteltünk a dallal 
és életet vágytunk

A harmat fészkébe dal vagy halál hullt?
Nem madaram csak az én hangom színesült meg 
a sötét messzeségekben

Éjjel a Város utcáin sétálva 
az emberek a költők látták a Mágust

Ügy szerettelek mint a legszebb versemet 
míg teljesen meg nem írtalak 
hogy szerelemre taníts másokat 
én később világgá bocsátottalak

Múlt régmúlt és befejezett múlt időben 
egy napon majd rólad beszélni kezdenek 
mint változó fényű messzi csillagot 
emlékezetem ködén át tisztának sejtelek

Esténként álmomban csillag-aranyban 
felveszem gyászos munkásfizetésem

Sárga levelek futama az ősz nagydíjáért

A mutatók a virág szétrombolásával fenyegetnek

De a remény jelen van: a hídon állok
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