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A VÉGTELEN

Paul Cézanne: LE LAC D’ANNECY, 1896
Courtauld Gallery, London (2001)

A hegyet félbevágja a képkeret,
se a tengerszem mélye, se a tükrén
nem látszik az ég. A fenyô törzse, ága
tompítja az éleket, mintha az ember
az ujjai távcsövében nézne át
a túlsó partra, nem is olyan messze.
Ültem és sírtam a partján. Végtelen.
Befogva húsz percbe, tekintetekbe.
Hûség, ilyesmik. És hogy most mi lesz.
Hazajöttem, mások épp szakítottak,
meghalt egy barátom, a kutyánk,
és történhetett volna sokkal rosszabb,
hiszen a végesség ott volt, habár
a végesben láttam a végtelent. 

PÁRHUZAMOS LÁTÁS 
(A MÁGIKUS SZEM)

„To do parallel-viewing, you must aim your eyes through
the image and into the distance. The problem is there’s 
a solid object in the way [...] How do you look through 
a solid object?! Well, generally, we look directly at what
we want to see [...] Suggestion: imagine you are looking
through a window. See illustration below.” 

Eltanulható nézés. Két egyforma 
tárgy között, egymásra kopírozva 
az egyformákat, meglátható 
a térbeli végtelen. A fókuszpont
a sík mögé kerül. Valami ilyen
mágikus valót láthatott mögém,
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elôbb megsokszorozta egy szál,
s még azt hittem, hogy ismerôs 
személyemet („ti azt mondjátok”), aztán
valami meglévô nézés folytatásaként 
átnézett rajtam. Nem az zavart,
hogy a véleményünk eltér – 
én tôle, valaha, látni tanultam.
Megilletôdve mentem megfelelni,
és szeretetre vágyva, ahányszor
meglátogattam. Meg hogy lássam.
Átnézett, átbeszélt, ahogy régen
átlelkesített. Maradt (mert maradt)
az emlék. De én nem így nézek.

Payer Imre

VÁLASZTALAN KÉRDÉS

A napok, mint fénylô fogaskerekek
Kattognak a ködös sötétben.

Ha megérkezel – idôlegességek sora. 
Mosolygó estve neonnal lefestve

Átnyújtja esetleges békéd.
Üzemszünet – soha.

Szállj le a buszról, a metróról.
Kászálódj az autósülésrôl

A valami másba, ami ugyanaz. Ám a 
Választalan kérdés fejed fölött,

Mint a kézbôl kiütött penge, 
Csillogva még pörög.

Payer Imre: Választalan kérdés • 507



Molnár Krisztina Rita

A SZÔNYEGMINTA 
MEGNYUGTAT

HA VAD VAGYOK

A SZÔNYEGMINTÁT BÁMULOM

BELÉVESZEK

A GEOMETRIA BÉKÉJE VELEM

VONALAK FESZÜLNEK MEGGYÛRT

LELKEMEN

HA ELSZALADNOM NEM LEHET

BÁMULOM A SZÔNYEGET

SZÉP A SZÔNYEG BÁRMELYIK

A FELVETÔSZÁLT FELVETIK

RENDEZÔDNEK ÉLETEK

ÁLDOTT SZÖVÔK, ÁLDOTT SZÖVÔKERET

A MINTA MAGÁBA BÚJTAT

FELEDEK JÖVÔT ÉS MÚLTAT

NINCS JELEN

A SZÔNYEGBEN VAGYOK

JÓ HELYEN

SZÖKVE TÉRBÔL

SÍKBA ÁT

ÖRÖK ROMBUSZOK KÖRÖK

SZÖVÖK SZÖVÔDÖM SZÖVÜLÖK
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