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DÁTUMOK ÜRÜGYÉN
Szergej Jeszenyin*

Ki vagyok?
Ki vagyok? Csak álmodom tűnődöm, 
szemem kékjét homály itta fel.
Mellékesen élek itt a földön, 
épp csak úgy... együtt a többivel.

Megszokásból csókollak, csak éppen 
mert csókoltam mást is eleget, 
s mintha gyufát lobbantok sötétben, 
szép szavakat úgy mondok neked.

„Mindörökké”, „kedvesem”, „csak téged”...
De a lelkem dermedt és üres.
Hogyha magad ajzod szenvedélyed, 
igaz szót szívedben ne keress.

Tüzemet már semmi fel nem szítja, 
vágyak nélkül élek, csendesen.
Erre-arra hajló karcsú nyírfa: 
születtél sokaknak és nekem.

Magamnak mindig társat kerestem, 
s tűrtem komor fogság nyűgeit.
Nem vagyok féltékeny egy kicsit sem, 
nem illetlek rossz szóval, ne hidd.

Ki vagyok? Csak álmodom, tűnődöm, 
szemem kékjét homály itta fel...
Szerettelek téged is a földön, 
épp csak úgy... együtt a többivel.

(R ab Z su zsa  fo rd ítá sa )
* A k ö ltő  100  éve, o k tóber 3-án  szü letett.

Baka István*

Orosz triptichon
1. G um iljov a  C sekában

A börtönőrök ólomlábait 
Ólomgolyók váltják fel holnap reggel;
Már hallom: szürke angyalszámyaik- 
Kal surrogva hogy kísérnek a Mennybe.

Fehér ingemet egyszer, de csak egyszer,
Átüti majd forradalmuk színe;
Mint zászlajuk, a vérem bíbor selyme 
Kibomlik, ellobog a Semmibe.

Ólomgolyóként szálltam volna én át,
Szürkén a tarka földi életen, —
Meglelte mégis a költői vénát 
És megcsapolta a Történelem.

Holnap az ég tarkóján felpiroslik 
A Napkorong, mint kegyelemlövés 
Kerek sebe; s a világról lefoszlik 
Létem: azaz maga a Létezés.

Mert nem leszek, s ha nem leszek, ki tartja 
Atlaszként ezt a glóbuszt még tovább?
Vagy tán verssor-vetéseim, kihajtva,
Teremnek új Oroszhont. Afrikát?

Ólomgolyóként átsurrantam én a 
Világon, s úgy szállt vélem, mint soha 
Még senkivel, az égen át a néma 
Kométa: az Orosz História.

2. Jeszen y i a z A n gle terre-ben

Már szétterjedtem vörösen, akárha 
Borfolt, a mocskos térítőre öntve;
Széthulltam —  üVegpoharak szilánkja — ,
Pincér kezéből részegen kiütve.

Ott voltam mindenütt — engem citáltak 
Cuppogva-kéjjel, mint itallapot;
De rádöbbentem, hogy mindez csalás csak,
És hogy sehol, ha mindenütt vagyok;

Hogy rám is az vár, ami bárki sorsa:
Ahogy kenyérből, húsból a fasírt,
Gyúratom én is, megborsozva-sózva,
S hallom szférák zenéjeként a zsírt

Sercegni... Bár nem váltam jó szakáccsá 
E korban, kása mellé jó leszek;
S felismerik a faggyús húspogácsák 
Között vadabb, rjazányi ízemet.

Eméssze meg a vendéglői lárma 
E verset is, hadd öblítse le vodka!
Mégis tovább él, odatetoválva 
A lágerektől keshedt mellkasokra.
* R ész le t a  nem rég elhunyt k ö ltő  versh árm asábó l.

Föld é s  ég  között
Németh Mihály szobrász ké

pes együtt ábrázolni a földhöz- 
kötöttséget és a lebegést, azt, 
hogy az ember tartósan nem tud 
elrugaszkodni a hétköznapok
tól, mégis törekszik rá. Ebből 
aztán megszületnek azok a külö
nös földi, mégis lebegő pillana
tok, amelyeket Németh Mihály 
kislányszobrai rögzítenek. Ül

dögélve és összegömbölyödve 
—  arcukon apró mosoly. Olyan 
varázslat ez, amely mindenkit a 
hatalmába keríthet, nem kell 
hozzá más, csak a megfelelő 
könyv, a megfelelő kép, a meg
felelő szobor; és a megfelelő 
pillanat. (Kaczmarski Zoltán 
felvételei a körmendi kiállítóte
remben készültek.)

Böröczki Mihály

Fél évszázad 
öreg fényben

G a szto n yiék n a k

Megéltek együtt ötven évet, 
összefoldoznák az egészet, 
s mert cérna, fonal nem elég, 
bajlódnak —  ezt a köteléket, 
hogy fonják szorosabbra még.

Tekintetükkel sugdolódznak, 
a pillantásba úgy fogódznak, 
hogy dróterős lesz valami, 
s mert isten így találja jónak 
—  nem lehet szétszakajtani.

A két öreg már harmattal kel, 
zöld örömöt ígér a reggel, 
s míg födik őket a falak, 
a vén szobába türelemmel 
ömlik be sugárban a nap.

Jaj, október
Jaj, október, te nem láttad a fecskék 
kék nyüalását, s ahogyan a szárnyuk, 
anélkül is, hogy csöppnyit kieresszék, 
az augusztuson egy röptűkkel átjut.

Jaj, október, szelet lopsz, napot altatsz, 
szőlőszemek kopognak, fák sietnek, 
egy levélzörrenésbe belehalhatsz, 
te holtig papja tűznek és hidegnek.

Jaj, október, szakadt a szoknyád csücske, 
a szőlővessző csapkodja a térded, 
köd gombolyoz, karodba hal a tüske, 
de kilenc hónap tud meghalni érted.

Jaj, október, a verebeid fáznak, 
a csupár ágak körbe-körbenéznek, 
egy gondja van a szürke-sok madárnak, 
ki épít újra sárból fecskefészket.

Jaj, október, de érett-gyönyörű vagy, 
csábod fölér egy asszony jó ölével, 
tavaszt ígérsz, s mert annyira nem hű vagy, 
kihidegülsz egy ölelést a téllel.

•  AZ OLDALT GONDOZZA: ÖLBEI LÍVIA

Tartós száraz időt ígért a rá
dió, viszont a hold dagadóban 
van, így hozzáláttam a faház le- 
festéséhez. A kence négy éve, az 
építés után maradt itt, elegendő 
egy teljes csinosításhoz. Létra 
és meszelő segítségével ma vé
geztem a kupolával, s bár átmé
rője három méter csupán, 
tovább nem jutottam. A műszer
térhez kapcsolódik még a fűthe
tő lakószobácska, s a fotólabor
konyha, mellékhelyiségként és 
lomtárként külön bódé szolgál. 
A holnapi nap minden bizony
nyal elegendő lesz az oldalfalak 
mázolására, hála nagy mesze- 
lőimnek.

Ahogy délután a létrán állva a 
E lean or R ig b y t fügyültem, ki
csiny, piros pontot pillantottam 
meg az égen. Kihoztam a 8 cen
timéteres tüzérségi binokulárt, 
melynek látómezejébe meteoro
lógiai ballon sodródott. Biztos 
voltam abban, hogy este a rádió 
újabb szenzációs ufómegfigye
lésekről számol be, szegény bal
lonomnak ablakai lesznek fény
csóvákkal, cikkcakkban repül, 
netán le is száll.

„Hungarian sightinges” —  
leltem rá ottbent a The Vancou
ver Sun 89/december 2-i számá
ból kivágott cikkre. „Govern
ment meteorologist said the ob
jects were spherical and 50-100 
meters wide. He said one flew at 
the speed of 4200 km/h.”

«s
—  Hát persze, a történet a 

Földön játszódik, a dzsungel fű, 
a tenger úszómedence, az űrhajó

gyűszűnyi. Lehet, hogy azért 
nem tudunk az idegenek ittlété
ről, mert olyan parányiak. Ezzel 
is számolnunk kell. Gondolják 
meg, leszállnak egy iskola
udvarba, szünet van, a gyerekek 
éppen kirohannak, taposó lábak, 
olyan lesz az egész űrhajó, mint 
egy bélyeg, esetleg a szomszéd 
néni kutyája megszagolja.

A közönség udvariasan de

rült, a szerző folytatta fantáziá- 
lását, de az idős Sass úr már új 
ötletén lelkesült valamelyik író
olvasó találkozón a '70-es évek 
elején, mikor az O rszág -V ilág  
divattémává tette a Bermuda- 
háromszög rejtélyét, miközben 
Király szerkesztő cikkeinek fe
lében még mindig a hosszú haj 
témáját járta körül, válaszolván 
a Zrínyi és Rákóczi frizurájával 
példálózó helyi olvasók vissza
jelzéseire.

Sass úr, aki szinte még gyer
mekként a hőskor aviatikusa 
volt, s első útját zongorahúrok
kal merevített duplaszámyú 
géppel tette meg, azon az éjsza
kán nem sokat aludt. Elégedett 
volt tervével, mely kapcsolódott 
szeretett pályájához, s a város
nak fellendülést, magának pedig 
kellemes szórakozást ígért.

„A skótoknak szörnyük van,

Várhelynek saját ufója lesz, 
mely vonzza a turistákat, akár 
Loch Ness őshüllője” —  gon
dolta az ezermester.

Egy évszak lázas munkájá
nak eredményéül tíz centiméte
res gömb került ki Sass úr műhe
lyéből. Rádióirányítással repült, 
a helikopterekhez hasonlóan 
egy nagyobb és egy kisebb rotor

segítségével, villogott, s „bip- 
bip” hangjelzést adott.

Minden magára valamit is 
adó városnak van vonattal ér
kezve már messziről látható to
ronyháza, így Sass úrnak sem 
okozott gondot, hogy néhány 
kertbeli kipróbálás után térkép
szerűen figyelhesse a forgalma
sabb utcákat, követve a villogó, 
sípoló gömböcske útját. Elég 
volt pár halkan surrogó kör, s a 
nem azonosított repülő tárgy 
már az első este után az érdeklő
dés közzépontjába került. Még 
két napig engedte útjára szerke
zetét az ősz aviatikus, egyazon 
órában, aztán tartott némi pihe
nőt az izgalmak fokozása céljá
ból.

„Háború lesz?” „Értenek ma
gyarul?” „Olvassák a Vári Nép
lapot?” „Hány lábuk lehet?” 
„Őket is idegesíti az Illés együt

tes?” —  tette fel kérdéseit a he
lyi lap, mely szemfüles (és átfa
gyott) fotóriporterének köszön
hetően képet is közölt a 
jelenségről. A házak és lámpák 
között fénycsíkká húzódott a 
gömb a hosszú expozíció alatt.

Vagy két tucat, házi készítésű 
háromlábra helyezett gép (a 
P a jtá stó l a Rolleiflexxg) várta az 
idegeneket egy sarkon, pedig a 
micsoda olykor öt napig sem 
mutatkozott. Mikor elterjedt a 
hír, hogy az ufó P o ljo t típusú 
karórát tüntetett el, már a helyi 
szovjet alakulat is kiküldte 
egyik tisztjét megfigyelőnek.

Egy hónapja sem tartott még 
a kaland, mikor a gömb nappali 
próbarepülés során elszabadult, 
átrepült a strand melletti tenisz
pályára, ahol Zimmer Feri, a fia
tal nőgyógyász —  ütőjét és Sass 
úr lelkét megnyomorítva —  vé
letlenül ászt szerváit vele, pon
tot téve a várhelyi ufóügy végé
re.

A festékszagú kupola alatt ül
ve Kepler sorain tűnődtem, me
lyeket 1617. július 22-én Linz
ben rótt Horler Szaniszló jelen
leg Szombathelyen megtekint
hető emlékkönyvébe, arra az 
oldalra, ahová hajdani mestere, 
M. Michael Maestin is írt:

„O , em beri gondok, ó , m eny
nyi h iábava ló ság  van a  d o lgok 
ban,

h iszen  egykor m aguk a  szép  
cs illagok  is e l fo g n a k  m úln i.”

Nyolcra jár. Helyére kell állí
tanom a M inszk 58-as rádió an
tennáját.

Szauer Ágoston

A várhelyi ufó


