nagyjából tudtuk szemrevenni, s otthon, anyáméknál hiába főzték az ebéd után a
vacsorát is. Épp csak köszöntünk a reggel óta várakozó testvéreknek, s máris mentünk tovább, Debrecenbe, most már a rövidebb úton, a vasárnapló kis falukon keresztül. Debrecenben sem időzhettünk sokat. Ígéretem volt, hogy hétfőn délelőtt a
könyvtárosoknak előadást tartok, méghozzá a romániai magyar irodalomról, Révfülöpön, a Balaton mellett.
Éjfélkor búcsút vettünk hát Debrecentől is. Az éjjeli sötétben a kocsiban szunyókálhattunk volna — Szabó János biztos kezű ember volt, sohasem karambolozott
—, de mind csak a szatmáriak körül jártunk gondolatban. Petőfi, Ady és Móricz
Szatmár-képét láttuk újraigazoltnak: felséges nép ez, jövőre érdemes.
Közben már pirkadt az ég. Mire a Tisza közelébe értünk, énekelni kezdtek a hajnali
madarak. Szerettük volna tisztán hallani a szavukat. Szajol és Szolnok között valahol, ahol az út jobb oldalát olajfák szegélyezik, ki is szálltunk a kocsiból. Olyan
csodálatosan tiszta volt a reggel, mint ama virágvasárnapon lehetett, mikor a nagy
király útjára zöld ágakat szeldeltek. Szeldeltük mi is a szép olajágakat, emlékként;
Laciban már verssorok indultak. Meg fogja írni, mondta, ezeket a napokat, versben.
A címe már meg is volt: Zöld
utazás...
Egyes részleteit meg is írta. Nemcsak a ' Háromkirályokban.
A szatmári utak
élményei ott munkáltak az Asszonyfejű
felleg fülemüleszós, viráglármás soraiban
is, a selymek és hajfürtök zenéjében, az olajfavirágtól szagos verssorokban. S a más
tájakra vezető utak élményei is. A szépjelű májusok, az olvasóival, a népével való
találkozások táplálták az erejét. így léphetett mindig magasabbra, fel a fényes
csillagokra.

Nagy László utolsó munkáiból
(VERSFORDÍTÁSOK)

ZBIGNIEW

HERBERT

Rólad soha
Rólad soha nem merek
beszélni
hatalmas
égbolt
városomon
rólatok se tetők ti gátak a lég
zuhatagánák
s ti bolyhos ereszek
házaink szép
haja
kémények
ti
bánat-laboratóriumok
holdból kilököttek
nyák-hyújtogatók
s rólatok ablakok
nyitottak-zártak
ti haránt megpattanok
ha tengeren
túl
meghalunk
Még a házat se írom le
ismeri minden
menekülésem
s
bár pici s nem engedi le húnyt
4*

megtérésem
szemhéját
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ajtaján a zöld függöny illatát nem adja vissza
sem a csikorgó lépcsőt, hol felhozzák az égő
sem a lombot a kapu fölött.

semmi
lámpái

Voltaképp a kiskapu kilincséről akartam írni
érdességéről, barátságos
nyikorgásáról
s bár oly sokat tudok róla
naponta szörnyen csak litániát
hajtogatok
Annyi érzés elfér két szívdobbanás
közt
annyi tárgyat lehet két kezünkbe
venni
Nem csoda hogy nem tudjuk a világot leírni
gyengéden a tárgyakat néven nevezzük
csupán
1978. jan. 17.

Példázat az orosz emigránsokról
Történt
kilencszázhúszban
vagy
huszonegyben
jöttek
hozzánk
az orosz emigránsok
igen magas férfiak
álmodó szeműek
és álomi nők

szőkék

mikor átvágtak a város terén
azt mondták rájuk —
vándormadarak
jártak a földesúri
bálokra
köröskörül suttogás — micsoda
gyöngyök
de mikor kihánytak a murik
tanácstalanokká
váltak

fényei

a szürke hírlapok hallgattak
csak a pasziánsz volt részük

folyvást
szánalommal

hallgattak a gitárok az ablakoknál
még a fekete szemek is kifakultak
esténként
szamovár

a hazai állomásra
vitte őket
fütyülve

néhány esztendő
múlva
csak hármukról esett szó

arról ki
megtébolyult
arról ki jelhúzta
magát
s a nőről, kihez férfiak
a többi félrevonulva
s porrá vált lassan

jártak

élt

(Ezt Nikoláj nekem meséli, megértve a
történelem szükségszerűségét, hogy ijesztgessen vagyis meggyőzzön engem.)
1978. jan. 11.

A mitológiából
Kezdetben volt az éj és vihar
istene,
szem nélküli fekete bálvány, előtte az ugráló
mezítlenek
és vérlucskosak.
Később a köztársaság idején sok isten támadt,
feleséggel,
gyerekkel,
nyikorgó ággyal, nyugodtan
sújtó
villámokkal.
Végezetül csak a babonás neuraszténiások
hordtak a zsebükben
szobrocskát, sóból faragottat, ami az irónia istenét
ábrázolta. Nagyobb isten nem volt abban
az időben.
Akkor jöttek a barbárok. Sokra
becsülték
ők is az irónia istenkéjét.
Cipősarokkal
összezúzták, megszórták vele az ételüket.
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