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Van pillanatnyi és van végtelen igazság.
Vannak kevély klubok, borzongató a tagság.
De mindez pillanatnyi.
És rágyújtasz megint, hogy ne csak mozdulatlan,
mélyen bevert cölöpként állj a zúdulatban.
És ez most végtelen.
Van fõhajós és van mellékhajós igazság.
Van pompás székesegyház, közszemlére rakják
terhes hajójukat.
Te apró, körbejársz, mindent elolvasol,
kommentálsz, megmutatsz: ez latin, ez spanyol.
Mellékhajó, igaz.
Mûút, 2008/3. (2008007)
(Nádasdy Ádám 1947-ben született Budapesten. Verset ír, mûfordítással foglalkozik. József Attila-díjas.)
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A diabetikus azt tanácsolta, egyen éti csigát vagy teknõst. „De a csigától undorodom, azaz, csak akkor, ha meg kell ennem, mert különben
tündéri állat, szép a szarva, mind a négy, szép a háza, rajzolva is szép,
csak megenni ne kelljen!” – mondta erre M., akit hónapok óta heveny
nyugtalanság tartott lázban. „Akkor marad a teknõs” – állapította meg
a bölcs diabetikus. „Milyen teknõs?” – kérdezte M. „Leves-teknõs, de
a mocsári is megteszi, esetleg az ékszerteknõs, pácban, lében, sütve,
fõzve.” Ugyanis az országszerte világhírû diabetikus abban látta M. elhúzódó nyugtalanságának okát, hogy túl gyors, túl vehemens állatokat
eszik. Kiváltképp sok madarat. M. tiltakozott: nem eszik õ se fácánt, se
foglyot, se pacsirtát. „De tyúkot fogyaszt, nemde?” – kérdezte fölényesen a diabetikus. „Persze.” „Nos. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni
róla, ám a tyúk is madár. És bár ötezer évvel ezelõtt se volt a levegõ bajnoka, mégis: repült. Tehát a fehérjéiben mind a mai napig tárolja a repülés vágyát. Ez a fehérje, nevezzük most béta-fehérjének, beépül az
emberbe, és hasonló vágyakat ébreszt, mint amilyen késztetések egy
tyúkban szunnyadnak. Mirelit-állapotában is. Továbbá, ne fogyasszon
lókolbászt, fõként ne olyan lóból készültet, amelyiket félnomádmódra
tartottak, mert azok a lovak vágtára, vadulásra hajlamosító hormonokkal többszörösen telítettek. Kerüljön mindenféle vadat, szarvast, vaddisznót, õzet, mert azokkal a szabadság illúzióját erõsítõ hormonokat
vesz magához. A minden más esetben ajánlható halféléket is hanyagolja, mert az úszás és a repülés között alig-alig van különbség, s kiváltképp tartózkodjon a tengeri halfajoktól. Egyen nyugis, lassú állatokat.
Olyanokat, amelyek kevéssel is beérik.” „Sertés?” – kérdezte elbizonytalanodva M. „Ó, nem, szóba se jöhet! Alapból rosszak a húsformái.”
„És a birka?” „Ugye, nem akar olyan bamba lenni, mint egy birka?”
„Szóval csiga és teknõs?” „Legjobb a teknõs. Attól nemcsak lehiggad
néhány héten belül, de a teknõshússal az életét meghosszabbító enzimeket is bevisz a szervezetbe.” „Nem akarok én sokáig élni” – ellenkezett M. „Ha megnyugszik, hosszú életet akar majd. Meglátja. Csak
egyen teknõst!”
M. arra gondolt: igaz, most épp erõt vett rajta ez a régi nyugtalanság, idõlegesen, mégis, milyen szerencsefia, hisz príma embereket is-

