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Bolond aty6m hivott Psych6nek,
Ez harmadik kereszt-nevem.

Mindeg Amor karj6ban 6gek,
A Ldlek 6s a Szerelem

Ki.ilon nem v6lhat6 sohasem.
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AZ ASSZONY NTKAI.

L6pjetek a sitorba, ae ivlimpd al6, tekints€tek mes
az asszonyt, a mezltelen asszonyt,

tiik€letesre form6lt test€t, ruh6tlanul.
Soha.sem fogiritok elfeledni e l6tv6nyt, eml6k marad
egy_ 6letre, vigasz a hal6los 6gyon, emi6h,
mely harmad- s negyedlziglen
az ut6daitokta is f€nyleni fog.
N:p a nem l6t benaeteket, mig nem nyirotta ki, a szem6t,
hallani sem hallhat, mivel m6g aluszik,
a test6t 6tryodia, szeps€gdt 6s ti csuprin

egyiitt 6lmodtok 6vele.
Bdrmflyen k6zelt6t megnizhetitek 6t,
csak meg ne €rints6tek, mert eltiinik

6lom gyandnt.
Nizz6tek a has6t, e l6legz6 feh€t dombot,

nizz6tek a $tde1 mik€nt mozog a szemgoly6hoz hasonlatosan,
ndzz€tek lfithaadan kezekt6l iisszefogott diretet
6s a_mell6t, oly er6k 6ltalhordozva, melyek

sii_llyesztik, emelik, az lvlilmpa alatt kinyll6
s bez6rul6 bimb6kkal.

De leginkdbb a d6lib6bokat figyelidtek meg a b6t6n,
e titokzatos, folytonosan v6ltakoz6 alakzatokat,

e tAiakat, melyek itvriltoznak az id6 remeg€se kiizben,
e tere_mtmenyeket, melyek istenekhez imidkoznak, avagy sokasodnak,
felk-:ltik a..szeleket, Tvagy vizirt vagy tiizek€rr versetlinak,
e kiiszk6d6 gdp- €s fakorona-forgatagokat,

pAnyek 6s tornyok, szerelem 6s kenydr egyerisdy6t,
a kigy6 6s az oszlop egyazot motivumban eiyestili viaskod6 f.otm6it,
a keresztet, amely az iilib6t sug6rzik
mint a szfitnyat bont6 hatty6,
6s a halat, amely a szemdbe nyomul.
Az asszony 6, akit senkisem ismer,
aki titkaival aluszik,
d6libAbbal a d€lib6bon rril 6s a maggal, mely a magban pihen,

^tat6s 
a meg nem sziiletettekdrt, 6rad6

t6zsfik tenget€t reit6 bimb6.

6

Az.asszony.6, aki nem nyitotta m6g ki ezem6t:
clvtselheteflen lesz taldn a tekintete, gyriltdlencsekdnt.

.taldn vritand6s dllatok l:igys6ga""f "UeilitO, -----.'""

'"!":lr r4:":.rnint. a tenger-i6binrpo, 
"iiru-, 

utan,
, tatan rukfdk tavlata lesz,
hol valah6ny mag iinncin f6ih.t mutatja mald, iinniin erdej€t

es az risszekulcsol6d6 kezek feneketlen [,ii|at ualamennyi p6rus.Ndzzdtek 6t, n9zz€tek 6t:
€16 templom 6, aki elvdndorol egyszer, hogy iisszekiisse

a lAt6hatArokat egymrissal, * ----. --"
csillag, mely felfele hull, mig az ivlAmpa

sisteregve kialuszik.

Attut Lundkoist

Sv€db6l fordltotta Tbinsz Giza
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Irodalmunk egyik legkiilonosebb villalko-
zilsa, b|mulatba ejt6 bravdrja ez a m6: egy

a mflt sz|zad elejlre k6pzelt, viharos 6letii,

soha nem lltezett kolt6n6 tarka-barka egy6ni-

s6g6nek, elragad6 gazdagsilgi oeuvre-j6nek,

az apr6l6koss6gig pontos biogr6fi6j6nak p6l-

d6tlan,,rekonstrukci6ja". Mi vezette Wedrest

a Psych6 megalkot,is6ban ? Eppen nem az a ke-

gyes hamisit6 szind6k, mint Macphersont vagy

Thalyt, akik a szeg6nyesen pisl6kol6 ,,r6gi di-

cs6s6g" flnylt pr6b6ltik ndvelni - a maguk

kor6ban ftilott6bb sikeresen. Nem is holmi dn-

c6lri virtu 6 zko d6 s. To b br6 tiI. feladat izgathatta.

Az p6ldial, hogy egy r6gi k61t6n6 iiriigy6n,
annak b6r6be bijva, kitombolhassa olyan haj-

lamait, sz6nd6kait, amikre a mai k6lt6i fel-
fogis, izl6s korl5tlanul szabadnak hangoztatott,

val6jiban akilrhilnyszor oncson-kit6, szigorri

illemszabilyrendszere nem ad m5dot.'Wedres

itt kedv6re Sbrizolhat, lelrhat, figur6kat te-

remthet 6s mozgathat, t6rt6neteket kereklthet,

drisk6lhat halottnak it6lt versform6kban, 6lhet

egy 5don, d:6s zamati nyelwel, jitszhat egy

groteszkiil elavult ftSsformival. beilleszthet az-

6ta kikis6rletezett fogisokat a patinSs mili6be,

a fiktivet bizarr 6s metlsz m6don egybejitsz-

hatja a tdrt6nelmi nevekkel, helyzetekkel 6s

- mintegy mell6kesen - olyan sok oldalr6l

szlnesen eleg6nsan flbajzolja az eg6sz korsza-

kot, hogy tdrt6nelmi k6zikdnyvekb6l sem is-

merhetn6nk meg kiilonbtil. Remek otlet, hogy

(az egykord szokisokkal egyezlleg) Psych6 frk-
tiv versei ktiz6 applik6lja 

'Wedres 
az iltala #,g-

6ta nagyrabecsiilt Ungv6rn€meti T6th Lilszl6
'hiteles verseinek egy eg€sz ciklusit. (Psych6

pompis dlet- 6sjellemrajzot is ,,koz6l" Ungv6r-
n6metir6l - olyan szabadon b6nva figurival,
t6nyekkel, ahogy a t6rt6nelmi reg6nyekben ed-

dig is tettdk ugyen az ir6k, de lirai eml6kez6s-

nek 6.lcdzon ,,tanuftn6nyban" eddig hasonl6t

nem tal6lhattun!.)
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DALL

Kis kertemet tiprod, f6ktelen lovatskdm,

Ti6d vagyok, 6rts-meg,l6gy ovatos hozzim.
Nem 6r6mest mond6m.

De gonoszok

Szija morog

Reim v6daskodv6n.

Ha fel6d gondolok, harmatos a tesrem,

Mint ny6ron foly6ban, gilzolsz a v6remben,

El-bSgyasztol engem.

M6rd eszedre,

Ha kedvedre

Nem mindent tehettem.

Ogy el-al6latt6l, most sebzctten 6lek,

Ha nem v6rlak, sirok; 6s ha virlak, fillek;

De m6g is rem6lek.

Magam vagyok,

Meg is fagyok;

V6led el is 6gek.

Tdllya, Februarii 1 811.
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H.

A.

Ly,inykikat orvosoln6k,

S mind6g szerelmet irn6k

Elej6be szenved6mnek.

Szolgilatot tehetn6k

Mind ennYi hivatalban,

De mivel csak eglne 6rek,

V6lasszatok, Le6nyk6k,

Mellyik dologra szinjam

Ezek koziil er6met,

Hogy hasznomat vegY6tek ?

AZ ALMOK.

Besz6l6k: AntioPa 6s Haliod6ra'

Mdrt sirsz ollyan igen, s m6rt dmleszt sz6p szemed annyi

Sok konyvet? sz6lj 6des sz{lz,6hHaliod6ra!

Ktrn6lj-meg kedves, klm6lj-meg, s hagyj magam engem

Antiopa, bri rdgja szivem, s nincs m6d kibesz6lnem

Ollyan nagy sebemet: kedvem sincs sz6lni, ne faggass'

Nem, Kiiprisz hitelem ! nyomorflt, nem hagylak-el addig

Mlg nem meglitom, mi em6sztheti annyira kebled!

Mit kelljen fel{bdni lednyka! magam sem eg6szen

L6tom ok6t, mi az, a mi epesztheti annyira keblem'
H.


