
AZ ÉN CIFRA REMЕNYTELENSЕGEIVI  
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1  

Ha ;ketkészelem a reggeled ,és fájdalommá' éjül 
a sűrű  ég az •égő  látom ~á+s 
bocsáss meg elképzelhetetlen nem lesz az ég 
nem lelsz fekete vászon hanem kő  kemény .kéreg 
a szíven hanem sikollyá nyúlt idő . hanem . 
a megölhetetlen nap mely mégis égre száll 
a fáiklyákkal kiegyenlítődve bocasásd meg elképzellhetetlen 
az időtől megfosztott eget a sűrű  fájdalmat 
a ∎kebtészelt reggelt az ég ő  Lát-amást 
fejed fölött a fekete napot 

ha elhozom a napot nem nap lesz az hanem 
arany .gyapjú a messzi hegy fölött 
kevés hamu a legesleggyöngédebb 
valami ami még él ami 
még remeg az ujjaink között 

ha a vért 
évszakakna váltam át ha 
a leveg& megterhelem gondolattal ha 
a .kést holt szóba mártom 

bocsáss meg eLképzelhetetlen 

2  

ha ezét a virágszálat elfogadjuk mint  
előre megfontolt szándékú tényt. ha 'a földet belülrő l 
tüzetesebb elemzésnek vetjülk alá ha 
kіtöltjiik az előrerendebt lehetőségeket ,és 
bezárjwk a lehetetlen ikönt te 
keserű  inaranaSh a fellámgalt t űz .kevés 
homályból es sok csalásból szőtt. anesém 
melyik sötét csillagzat kényének hódolsz? 
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ime: egy kiterjedt sziget ,észаk szelencéjébe 
• zárva íme: egy keskeny kéz megszenesedve az id őben 

íme: a vigasztalan út 
íme: az ég örökt ől fogva közömbös 

te átűz 
a keserű  narancsban te 
megfogható ;porrá morzsolt csillag 
melyik csőtét folyam !kényiének hódolsz? 

3  

kézről kézre naptód üstökig 
érteleгntő l •értelmetlenségi,g befejezetlen  

fénytől a Ikenyérhéjlg meghajlítva ,és magamra hagyva 
szürkülettől pirkadásig kivilágos kivirradtig 
makulátlan magas .és fekeVte és •észrevétlen 
virággá rés •kéQrnénnyé változom 
verőfénnyё  sötét erek bagáva 

- bordáid alá bújak szívedbe marok 
mindenné semmivé varázsollak 
rnegkeresztellék rneiggyalázlak 

pirkadtsz bronz •testtel és mozdulatlan 
föld vagy már amilyen a född 

4  

hogy emeljelek ki 
hagy meg ne sérülj 
hisz merő  seb vagy 
foszló test eleven seb 

selyemből vagy •és pókhálából 

ó megtört fényр  zm а  
örrilessz gaz álom +kertjeiben 
csurogsz az ébrenlét szántóin 
a nap alszik szemedben 
fejemben virrad 

5  

zuhanok visszahozhatatlan  
torkomtól  ölediig 
öltől árnyig  

az ébrenlét tisztásai  
elkerülhetetlenek  
mint ,a-  halál  
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s minta belőle semmibe növő  csíra 

az egy ~etilen madár holtam suhan 
a féle ~lеmtől a csöndig 
megfogбzom az őrült dalba 
hagy a vér mélyére érjek 

a dal elpárolog 

6  

gondolatodba süppedek vállig 
felnyfitaga аtom a hailatt kagylókat 

sejtelmet súgok árnnyal iés széllel 
befújlak hóval és igével 
szerették foggal körömmel 
körülveszlek köеrömmel 

föld vagy már amilyen a föld 

7  

1. k.-nak  

ahol végződöm kezdődvk gaz ég 
ahol végződsz ikezdődik .a semmi 

az ég bámsonyból van és .selyemb đl 
a semmi semmiből van 

köztem és közted fény 
kőzted s a fény közt hegy 

a hegynek se vége se hossza  

8  

a világ egy ponttá szűkül 
egy rügy szegnévé а  'nар  sötét gondolatává 
térdig dalba süllyedve 
ó hol alálam ere álom 
karcsú törekeny virágszálát 

ítéletidőben cifra reményem 

9  

kígyófejű  bolondom 
micsoda rongyokba bugyolálsz 
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sudár csúfságom pirkadó nádam  
lobogó reménytelenség  

melyik szélnek adod érett tested  
melyik napnak teszed ki sóvár  
s a felkavart mély miatt  

redőzött homlokod  

nagyszemű  árny elsüllyedt haza  
napom a homályra bocsátod  

1 0  

szárnyas szénakazlakkal álszik június 
a szemölddkeim közt augusztus ébred 
sötét hánaljann alatt ki bír 
velem porzókból esőzöm 
nem látszom de hallok 
teli tüdővel 
lélegzem a sűrű  földet 

szemünkből s hetyke. homlakunkbál feny ő  
kel ki zöld egyenes- 
ágait tördössük madárrajokб t 
hessentünk róla (elborí ~tatták) 
hetyke homlоkunkbál egyеnеs fenyő  
tör utat a ászíven árt a semmibe 
levél raszket a szakadék fölött 
ahová hullattunk ahová 
leraktuk a szelídség meleg sejtjeit 
ki kit .mentsen ki innen ki kint 
és mitől mentsen itt  

te jó ég megeresikednek 
a szívás falak oly nagy az ellenállás 

a kezek felnyúlnak ahogy már nem lehet 
se szárlcbékkal se ihépzelettel 
amilyen fáradtak vagyunk annyi váz fdly't rel 
a föld annyira összezsugor оdott gaz ég rongya l іа  tt 
am41~ messze .kerületi nk erd őinktől 

hetyke ho7rвlakunklból egyenes fenyő  
tör utat a szíven át a serrLmibe 
ki kit mentsen ki innen ki kit 
és mistől mentsen 
itt 
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11  

rácllelck elképzelhebetlenem  
fák kövek és csillagok  Iközöott  

elvesztelek kí,gyöfejü bolondom  
feketeség és holdvilág között  
okos érvek és habozások között  

sudár csúfságam  
pixikadó nádam  
cifra reménytelenség  
rádlelek amikor 
nem rarnéled neon sejted  
hagy .szirmot nyisson  
a térben а  virág 
megtisztulиa és lagyőzitten 

12  

egy nagyon kemény szikla nő  elképzelhetetlenül 
és csókolja .a meggyötört földet csókolja 
észaiki vérfalyaanmal rettentő  aróvel 
tiporja egy igen kemény szikla 
féktelenül csillogó réseklet nyit 
és újra meg újra csókalja ,a földet 

ez nem is szikla és nem is .kearnémy 2 legikevésbé csókol 
ez gaz őrült ,északi tenger nem tenger nincs pókhálóból 
vékony hálót szđ  sudár ri:kКaл  társakat hallat 
halászik hol nem halászik és

; 
 fCny sehol 

segg partit as бkiаl a part sehol 
egy dalt dúdol a dal rabul esik 
egy erdőt ringat az erdő  maga ring 
egy falgót fakaszt 'a folyó neon folyik cl 
egy hegyet áilпnodik a hagy nem mozdul 
egy partot asákal agy dalt dúdol 
egy .erdőt ringat egy falgát fakaszt 
agy hegyet álmadmk a halál int 

а  ,kđbő l 

13  

főlíd feketéll az јdő  foga (közt  
a föld átokkal venvhes és Seveg ővel  
az utak leng a szélhеn minta fű  
a föld csípője tсxvnőn rin гglаtóziik  
a föld feketén bunkózik a léggel  
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:a föld vállára emelt egy csillagot  
a föld eszelős madarakba száll be  
a föld feketén fúrádi К  az űrbe  

sűrűn rothadón a csillagok közt  

14  

és kialszik ra nap  
senki sem bukikan elő  
hogy a madama ~k egymás közt elosiszák 
a leviegő  megmaradt magjait 
kerzdődik az arany ítéletidő  

ó várva várt madár 
nem sejtett partrna:k 
az agyból előszálló 

aki hozzátlér 
megbünteti a fény 

ACS KAROLY fordítása 
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