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Ikeda Eiko

Az öröklét cseresznyevirág-szirmai
Változzunk apró cseresznyevirág-szirmokká,
apró ima-szirmokká, és tündököljünk rügyfakadáskor!

Hány letépett szirom, hány elsodort élet,
kik cseresznyevirágzást még sosem láttak.
Gyertek most, üljünk le, kéz a kézben.

Változzunk, te meg én, apró virágszirmokká,
és tündököljünk rügyfakadáskor!

Gyújtsunk apró gyertyafény-szirmokat,
gyújtsunk apró imádság-szirmokat,
világítsunk az éjszakában cseresznyeszirom-fénnyel,
hogy az elhunyt lelkek visszatérjenek,
ne tévedjenek el hazáig az úton. 

Hulljanak a szirmok, mint búcsúlevelek,
peregjenek a szirmok, mint lecsorgó könnycseppek.

Szirmok, hulljatok, hulljatok, halomba gyűljetek,
porladjatok szét, hogy teremjen a föld,
hogy levelet hajtsanak a fák,
és szárny suhogva szálljanak a madarak, 
s hogy a szenvedők életét végigkövessük,
míg újra tudnak mosolyogni majd,
s míg újra tudnak énekelni!

Mikor a tavasz újra eljön,
változzunk mindnyájan apró cseresznyevirág-szirmokká,
változzunk mindnyájan apró ima-szirmokká, 
tündököljünk rügyfakadáskor,
dédelgessük a drága lelkeket, kiket szívünk legmélyén őrzünk.

(Fordította: Pinczés István)

(Elhangzott a Griff Bábszínházban, az áprilisi zalaegerszegi Sakura (Cseresznyevirágzás) ünnep alkalmából 
előadott irodalmi összeállításban.)

Kabdebó Tamás

PéterPál
 Egyszer volt, hol nem volt, egy tutajon ült egy kisfiú, lábát lóbálva a vízben. Három pöttyös hal 
harapdálta a lába ujjait, mert cseresznyéket akasztott rájuk szárastól, s a halak hol a cseresznyébe, hol a 
lábujjaiba haraptak. Angliában élő magyar kisfiú volt PéterPál, egy világjáró hajóskapitány fia. 
 „PéterPál”, kiáltott Socrates, a teknősbéka a sárból, ahol a hátára fordulva süttette a hasát a nappal, 
mintha sáros napraforgó lett volna, „fordíts meg, kérlek, azazhogy hasra, mennünk kell ugyanis.”
 PéterPál fölkapta Socratest, s óriási, különbejáratú zsebébe rakta, amely azért készült olyan nagyra, 
hogy a teknős úgy utazhasson benne, mintha zsebóra lenne. PéterPálnak ugyanis órára volt szüksége, 
hogy minden nap egy órára hazaérjen, elmosogatni a piszkos edényeket. Socrates remek órának 
bizonyult, mert szeretett a mosogatólében hemperegni (a két barát ebben különbözött egymástól), s így 
sohasem felejtette el, hogy idejében szóljon PéterPálnak.
 A fiú szaladva tette meg az utat hazafelé, két okból kifolyólag: elsősorban azért, mert Tantala mindig 
dühöngött, ha PéterPál elkésett, ezt nádpálcával is bizonyítgatta, másodsorban pedig, mert a teknősbéka 
mindig szomorú volt, ha éhes volt, sőt akkor is, ha Tantala a pálcáját használta PéterPál hátán. Ami azt 
illeti, Socrates ilyenkor még szomorúbb lett.
 Történt egyszer, hogy Apa azt mondta, abszurdum, hogy PéterPál mosogasson, de Apa hajóskapitány 
volt, s gyakrabban vitorlázott a hetedik tenger hátán a hetvenhetedik határ háta mögött, mint sem. Ez 
a nap is egyike volt a gyakrabbanoknak, s Apa az Imposztort kormányozgatta valahol messzi vidéken. 
Egyébként Tantala úgy érvelt, hogy PéterPál szeretett mosogatni, hogy a mosogatólé a teknőcé lehessen.
 Egyszer egy hajnalban PéterPál csak azért mászott ki az ágyából és ment ki a konyhába, hogy a 
mosogatólé-kérdést megbeszélje a teknősbékával. Socrates bölcs volt, tapasztalt, s a hosszú élete során 
már sok emberrel megbarátkozott, így egy magyar szakáccsal s egy spanyol festővel is. Ekképpen 
nyilatkozott:
A. Ha Tantala kevesebbet lakkozná a körmét, több ideje lenne mosogatni; 
B. Igaz, hogy a mosogatólé a levek leve, mégis abszurdum PéterPált arra kényszeríteni, hogy amíg a többi 
fiúk futballoznak és pingpongoznak, PéterPál mosogasson. (PéterPál megkérdezte, hogy mit jelent az, 
hogy abszurdum?)
C. Tíz döglött bögölybe merne fogadni, mondta Socrates, hogy PéterPál jobban tud mosogatni, mint 
pingpongozni, holott ennek fordítva kellene lennie az ő korában.

II.

 Azon a bizonyos napon, vagy ezen, ha így jobban tetszik, Tantala, mielőtt leszaladt volna az 
eszpresszóba, ahol délutánjait töltötte, egy virslit hagyott PéterPálnak ebédre, s egy apróbb tornyot a 
piszkos edényekből. A virsli hideg volt, s olyan íze volt, mint egy használt rágóguminak, amit virsli 
formájúra gyúrt előző gazdája.
 PéterPál fogta hát a virslit, és áthajította a kerítésen Jusztinának, a szomszéd kutyájának, aki 
visszaugatott köszönésképpen. Ő maga kétszersültet evett francia mustárral és fehérborssal. De a bors, 
ha kisebb is volt, jóval erősebb volt PéterPálnál, s olyannyira megcsuklatta, hogy az egész edénytorony 
kicsúszott a kezéből, s a tányérok, mint a hibásan repülő csészealjak, a földön kötöttek ki. Az egyik 
csészealj éppenséggel Socrates teknőjén, s a teknős addig egyensúlyozta a kistányért a páncélján, míg a 
fiú meg nem szabadította ettől.
„Rossz ómen”, mondta a teknős sóhajtva. Hatalmas szókincse volt ugyanis megfelelő szavakból.




