
JUNG KÁROLY

Magyarázat

Minden~ Nn m4gyArh.at. LePégÜL
Késóbb már semmin! sincs.

HiJba álmodtam meg a házat.
Ft/épiJt. aztán mégse lett:
Urben lebegd légims emelete/e,
IMlOlÓfelu!terigófészkefelett.

A test illata. A testmeleg.
Éjszaka AZegymásnak vetett
Hátak. Lélegzés más.más ritmUSA.
A nyitN hagyott ablakszárnyak.

Amikor a menedék bezárul. .

Amikor öleá kitÁrul, s bezárul.
Mikor már ninaenele sza'lJAle.

Sza'lJAle.Falhoz ütGdó zörejek.

A wgszó bennem vicsorIt.

Sétahossznyira megint a laJik.
rJn el sem sodoma AZJradat

A . Szigetnél flfzbe bomló Jgaleig.

Kinek a Léthe?

jelentéktelenség. látsZAtmunka. .

semmitte'lJés. fáradtság; alibik.

leifosztotwg. zuhanás magunkba.

álló állapot. hatÁrfolyón a laJik.
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kénsárga felhóég. alkonyi eso. szavak.

kisbetús haz4rdjáték. tét: sokadik.
sza'llak. sza'llak. sza'llak. ha'llak. alszanak.

ámde kívül is belül is alkonyodik.

Hajlékom, ab síd, ab síd!

A mogyoróbokrot kivágta. Nézem,

Hogy lett úrrá az idegen binokomon.

Meggy-. cseresznye-. szilwfa sorsára vár.

Letaposta kertemet. Ridegen virítanak

A nyomok a sárban. RablóhIÍS kihult

Hamuja.félrebillent. kormos téglák.

Sáros siYtösüwgek erekciója a jolJbo'l:

Barbár jelképeként erosz.ktrvGtlek.

Istenem - az ewtfenyGI
- Álmo4on

Ide 'Valaki otthont egykor. Csöndet.

Zenét. munkát, hogy teremteni valamit,

Ami megmarad. s majd megöregedni, ott.

Fönn, az emeleten. a létrol beszélgetve

Az estében od4zaránJoklókkal, persze,

Leginkább a fákkal. a legliet:lvesebbel,

Diónyi rózsaszín bóbitákkal. ha már

El nem menekültek erro'l a tájróL
BelehaIni

A tá'lJOlidélszak b4völetébel Elmenni

És belehalni. De elo"bb engedni a test

Felparázsló tüzének. a nem csak szónak,

Nem csaklátfJánynak, nem csak beszélo

Földrésznyi zivatarnak. de kicsavarni

A fákat. de belevágni a kést a szélbe,

Oupasz mellel dacolni, újuló meg újuló

Rohamokkal, tikkadatig, s omolva össze

. Aztán szétdarabolfIa, alig remilfJe a
Feltámadást.
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. ElnémuJnak akkorra a dalok.
Abstá, absfá! Ezt IrénekiÁltani,

Néked szólnae motyogás, tUgyarul
Már alig lenne -Ie. hisz ftlmenGinek
Elo"bbszólhatou wln4 4IZember, nem
Amikor mJr semmi értelme.

A semmire

Nem lehet ráhangolódni. e rettento

RagyogásTa 4IZezredfJig kamuliban,

Mert okJJjá/t nótÁikat odws ordasole.

Uram, oly egyeáiil WgYOIÚ .

Néptelenné
Váltak a belsoszózatok, s becsapja
A huzat az ajtót, az abI4Iuzámyakat,
A f1égtelen éjszakára ZI4hog az eso.

CsQpög majd egy képzelt mennyezet a

Megszégyenltett könyvtÁrra.
Az Úristen

Rázokog . menekiJó nyájra- hitJba

Zokog szegény, ebben .zÁfJárban
Kulcs már nem CSiIeOrdUl soh. t6bbé.

Akkor majd . test megaá~ t'Mgát?
Akkor majd magát megadni képtelen?
A há/ószoh. nfg kihult. A sikoltás
Az abLJerácsrafagyott.

Uram, zokogj
. Velem. VJággá szalasztou . félelem.

Könnyu szél, dallam
A kan faggatom, melyben
Élünk. Karod, s korom.
Akarom, nem aktlrom,

Gyakorta van ez Igy.
Korom hull karomra,

Tart'Ua Igy hazafelé,

S karom ölelne bár,

A táwl egyre táwloelik.
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Ma stm tudom, ki flagy;

Mq stm tlllihatom már.

EIJg a lJtn.éSed ténye,
HA be Mm ztind minden ha,..,.

Majd CSaIef4'r1tISZDtli1e .

Könnyl sz8 jön majd taLín:
Gyors /Utam a hangszeren;
Midou " J.J/am felhtmgztmtJ.
V.muó ~Ie.
v. CStJktitkos tiÍVOÚS.tIg)I .

Nem szólw SenkinJr.

Szerelem
.De /qP.ebIJJC a szem4Ie'

(PilinsZky j4nos)

Azt CSaIelrJSÓbbfJeUÜk észre,

Hogy Ut4mmIe mtJrllt.Úale" fJémyomole;
A " 1 ÁJ(

zt OUa~, mq a Kr--n -
Ahogy Iréso"bb~
Az éjSZIIIÚt -, én hagyhattam ou.

AztlÍn miÍT jÓfJalkésóbb -
Az már wl4hol miÍstat leöwtkezeu -
csak te hagytJl oU fJémyomot,

Hiába hittél tak4TÓt mtJgad ""'u.
Öleáet lIIJeOr öleltmn e/óször,- ,
S tudtam, hogy véredet érzem
Ajltamon. öled sóswl~forró,
.Egy nUíSiIe't/ÜiÍg.jtJ, s enyém.
Igy még nem sz,rettem senkit.
S /D mig Mm szerették. Vérben
o.póáo~ ttJpadt egymJsb. testünk.
Vérben szmttüJe egymást,
S tudtuk, hogy innen nincs visszaút.
Ajlradon fthbku a kiteljesedés.
Két test lIIJeOrtgynuísbt halJglJtOtt.
Elhagyou f1UÁgbtmIeétpihegoe!h.gyou.
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Aber nicht so einfach.

Mindent SZ/Únontanok tÓJad:

Éppen most ért Wget a mUnkÁd,
Fázósan ÖSS%ehúzodmag4tion
A most mt új garbót. M4cskásan
Nyújtózol egyet. Indulnál haza.
Ez w/ami egészen új dolog.
Van hOfJá,s akarsz is hta4menni.
Korábban alig wlt inJuJhatnékoJ;
se ide nem wlt, oda is alig.
Vagy csak kJslbb és néhanapján.

De minél késo*bb -annál jobb.
Oresjárataidat is sztÍmontartom:

Még azt az egy órányit is, ami
A késo*bbiekig 'Valószínu lehet

Én közben újra belakni próbálom
A vers évek óta lakatlanul

Felejtett jéghúúg csamokait.
Majd:most ért 'Uégei.Mosolyod látom.
Aber nicht so einfach - jut eszembe.
Indulsz haza. Tán eszedbejutottam.
Ma esteisértetlhallgatok.
A másik szobában egy másik némaság.
Közösmúlt romjai süllyednekeL .

Közös jelenre már nem futotta.
Érzed-e, hogy most is wied wgyok!




