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Franz Kafka Portorikóban 
Puerto Ricóban indexre tették Franz Kafka, García 
Márquez, Pablo Neruda és Faustino Quijano mü-
veit, azok „tűrhetetlen erkölcsi és ideológiai tartal-
ma" miatt. Ugyancsak kivonták a könyvtárakból 
Isabell Allende, Jorge Luis Borges, valamint négy 
Puerto Ricó-i író könyveit is. 

(UTUNK - 1989) 

Kopott bőröndjén már se zár, se címke — ámokturizmust 
hirdető tapasz sincs: Hawaii, Rio, Mallorca, Saint Tropez, se 
Barbados, se Korfu, semmi, semmi. Lehúzóskép a porzó délután, 
pár petyhüdt pálma int, legyint, amint a gyűrött fényben partra lép, 
bár európai és oly kifogástalan ő, mintha akárki volna, lehetne, s 
az is — most múlt harmincegy: halványszürkén, mint prágai 
reggel, hordárkötényhang, macskasurranás, söntések cinkje, get-
tókhallgatása, ha szőke mennyben hordókat gurítnak,s a szívkam-
rák mázsásán döngenek... Ez hát a hírhedt San Jüan, Rumország, 
Betűk Betiltott Édene — koldustenyérbe pergetett hamu, mely 
halhatatlan: harmincegy is múlt épp imént, hogy elhagyott par-
tokra szállhatott — halványszürkén, de senki, senki, senki. 

Nyitott a sarki matrózkocsma rég, bezárt, bezárt a mindenség 
s a könyvtár. 

írástudók, se vámszedők sehol. Szabad mocsok, farizeus 
legyek — szemétkukák, kutyák, szemét, kutyák, fölfordultak, 
falkában kaffogók : franzkafka-kafka-kafka-kafka-kaf-kaf, kap-
kodd a lelked, ez karib mennyország, igaz, meleg, nagy, elkubásí-
tott... Kihalt szobák — poloskaparlament, Seguridad, csótányi 
csábvigyor, boldog bolhák pereskedése ez: no kaf, no kaf no 
ka fka - ka fka - kafi 

Nézz csak le Jorge, jobban láthatod: a kányeszkórus nem 
minket csahol? 

írástudók, se vámszedők sehol: csak kafka-kaf, csak kafka-
kafka-kaf akárki vagy, koloniál korokban, hazudj, ha tudsz, 
szemét, kutyák ugatnak, könyvtetvek is, kapkodd fejed s a lábad, 
faljál betűt, banánt a gyarmaton, kapkodd a lelked, hátha menthe-
ted, fülelj ebeknek kultúregyletére, ha koncosabb idők után vonít 
sok csontcsenő, bérherregő vakarcs — dilettáns korcsok árja szája 
csattog, az habzik úgy, akárha volna sörpuccs, fajtiszta tajték, 
fodros fos, köpet. És kafka-kaf, megint csak kafka-kaf: gyűlnek a 
szárnyaszegett ebecskék, szart guberálnak a mennyei gennyben a 
zölden acsargó angyalok, ó, konkvisztádorok égi szemétben, 
okádva honfipiszok rohadék Paraditsumában, elmarakodnak a 
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dokkok ájult hordalékán, nádcukorédes Indiákon, hol partra 
szállni ismeretlenül csak annyi, mintha képtelen regényből könnyű 
ruhában lépne ki most K. éjutazó idegenként, halványszürkén, 
miként sirályi reggel a Moldva vizén vagy a hradzsini vének az eső 
hűvös ketrecében, esti kuporgok túl a halálon, az álmon, a téren, 
elbámészkodva, tán harmincon is túl, mikor bezárt a mindenség, s 
a könyvtár — szétpergett rég rossz ujjak résein : űrhamu, koldusi 
semmi, senki... Valaki van, ki mindent kézbe vesz. 

A francba, Pablo, nézz alá magad: nem éppen Márquez 
érkezett-e meg? Avagy Quijano? Hány csomagja van? 

Kopott bőröndjén már se zár, se címke. Ist einer, der nimmt 
alle in die Hand. Valaki van, ki minket kézbe vesz. 

TATÁR SÁNDOR 

Hamletnek a ( ) századvégről 
„S mily remekmű az ember! Mily nemes az 

értelme! Mily határtalanok tehetségei! Alakja, moz-
dulata mily kifejező és bámulatos! Működésre mily 
hasonló angyalhoz! belátásra mily hasonló egy isten-
séghez! a világ ékessége! az élő állatok mintaképe! 
És mégis..." 

S H A K E S P E A R E : II. 

Embernek ember általi 
halmaz-, állapot- s egyéb változása 
alapvetően épp az állati 
ösztönök rajtunk-osztozása 

Merényletül a nagyhatalmak ellen 
kis cigaretta s néhány flekk szonett 
Füstjelekkel tárgyal az istennel a szellem . 
s minden csalása néhány csepp szünet 

Ahogyan ember csemegézik embert, 
oly rafináltan állat nem tüzel soha — 
kéje és vérontása egyaránt kitervelt 

: a kósza jóságot már nem is állja ki 
A kéj hónaljszaga, a sebnek bíbora: 
az ember ember általi 


