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A MERÉNYLÕ MONOLÓGJA
Dosztojevszkij–Makai: A félkegyelmû

Hát nyilvánosságra került a szánalmas titok,
hogy – mint afféle forradalmár – gyûlölöm
magamat. Látom felbujtóim arcán a riadalmat,
s a verem, melyet én ástam magamnak, kéjes
nyújtózással megnyílik alattam. Illõ hát rezzenetlen
hangon felolvasnom vörös viasszal s.k. lepecsételt
halálos ítéletemet. Hacsak meg nem áll az idõ
közben. Bár lehet, hogy áll, csak kimozdítanom
nem megy, ahhoz már túl beteg vagyok. A köhögés-
és lázfátyolon át, hallom, jelentik: a húszkopejkás
ellenemre fordult, és a márványpadlón: „fej”
kopogta ki sorsomat ridegen. (Megfogadtam
volna, ha: fej, hogy olvasok?) (Mutatkozz be,
jövendõ halott a napsugárban bokázó legapróbb
rovarnak, mert övék az ország s nem
tied. Övék a hatalom és a dicsõség.)
A herceg is, fékezhetetlen mozdulataival,
mit akar? Annyira szeretné önmagát, ahogyan
felebarátját, azaz engem? Ha fölkelt, és harsog
az égen a Nap, majd pontot teszek az életemre.
Nem kívánhatják mégsem, hogy a sötétben
puffantsam le magamat! – Ez azt gondolja,
nem kel fel, vagy mi? – vág közbe Ferdiscsenko.
És – hõség lesz megint egész nap – dörmögi
Ganya hanyagul. Én sóbálvánnyá meredve
hallgatom õket. (Nem tudják, hogyha
lezárom a szememet õk is kiradírozódnak?)
– Fõbe lövi, vagy nem lövi fõbe magát? –
türelmetlenkedik a társaság. De ujjam alatt
a závár üresen kattan. S a kárörvendõ hangok,
az éhség gyötörte varjak elborítanak.

Kalligram, 2008/5.

(Takács Zsuzsa 1938-ban született Budapesten. Verset ír, mûfor-
dítással foglalkozik. József Attila-díjas.)
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Legalább beszélõ szobrunk lehetne.
Ércmarok, hogy irományainkat
az õgyelgõk elé remegés nélkül tárja.
Csocsó fölé hajolva fülelnék,
hogy elhangzik-e már az ordenáré
vagy az alamuszi szó az asztaloknál.
Téma-e a combfix és a lakodalmi líra
kedvelõje vagy legújabb menekülési terve?
És ha elhangzik valóban,
amit kivagdalt betûkbõl
ragasztgattam csomagolópapírra,
kicsit rámenõsebben játszom.
Fizetéskor a pultos szemébe nézek,
és egy ütemmel késõbb veszem el
kezemet a pénzrõl. Az átváltozás
ütemében hónapos szobámban
meggyújtom a füstölõket és a gyertyát.
Az illatok felpiszkálta érzésekre
kimunkált pózban szólalok meg
tagoltan, torokból. Lényegre törõen
az idõmértéktõl is összeszedett nyelven,
mely a költõ szerint a denevér sikolyával
felveszi a versenyt, ha éppen az kell.

Mûhely, 2008/2.

(Gál Ferenc 1961-ben született Budapesten. Verset ír.)
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