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A KÖRHINTA

No. II.

sok tarka, szép lova

pár percig fut, ám hona tétova

világ: habozva, lassan elmerül.

Rainer Maria Rilke: A körhinta, 

Szabó Ede fordítása

Nem is körhinta,

igazi caroussel ez:

a lehető legrilkeibb.

Négyen ülünk egy tükrös hintó mélyén,

mi, nagyszülők, mosolygunk,

egy-egy gyerek – olykor – 

nagy vígan felvisít.

Bécsi keringő ütemére

forgunk csak körbe-körbe,

a régi lemezt az idő

már jócskán meggyötörte.

A tekintetem elidőzne őreinken,

a három, szigorú, harsonás,

fehér-arany ruhás, bibliás angyalon,

de rám tör valami félelem,

s így róluk gyáván elkapom.

Hiába, a vének, hogyha angyalt látnak,

legyen bár festett, legyen bár fából,

Seres Lili Hanna: A hullaház szerethető bája 100
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nehezen tudnak felocsúdni

a dies irae-riadásból.

Bár napfényünk a gyerekkacagás – 

a mi világunk: már tétova világ.

Búvópatak, 2016/9.

Keszthelyi György 

TE VAGY-E?

Te vagy-e a szorosan

egymáshoz simuló ajtók egyikének

gyakran csapódó kiáltása mögött?

Te vagy-e a hegedű, az ének,

az örök száműzetések kísértő hangja

a nyárba száradó almafa alatt?

Helyezkedj csak el otthonosan,

bárki lennél – sosem ismertelek.

Legjobb esetben elvétve, ritkán,

végigsétálsz a rejtett felületeken,

alig látlak, folyton szertefoszlasz,

– bárányfelhő az őszi képletekben – 

A hűség nulla – én sem létezem.

Te sárguló pergamen, képeslapok között,

beilleszkedsz a tépett semmiségbe,

csak heversz a halk hiány íróasztalán,

ahonnan az utószó is tovább költözött.

Mégis olvaslak – csak így érthetjük egymást.

Te vagy-e az, aki folyton változol,

átutazol a beteg, nyomorult tényeken?

Te vagy-e itt, ahol már rég nem vagy,

mert áteveztél minden lényegen,

minden tapintható, színes látszaton – 

(életvonalad mély árok a tenyeremen).

Várad, 2016/10.
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