
Vagyis: ezerinte a költészet legmélyebb és legmagasabb "mélységé
ben és magasságában" is osak "megközelítése" valaminek, ami a világ
lényegébőlszavakkal nem ragadható meg. De a "szónak", a versnek mégis
mindent meg kell tennie, hogy megragadja a megragadhátatlant. Jean
Claude Renard Iírájának ezt a szó sajátos értelmében "szürrealista" jel
Iegét kell szemünk előtt tartanunk, ha verseit olvassuk. (r. gy.)

A MAGASSÁG ÉS A MÉLYSÉG
La hauteur et la profandeur

Mélyebb a létnél és a semminél - aranyló királyom.
Magasabb mint az öröklét neve királyom az éjben.
Osibb az egynél, tüzek átjárta tüzeknél újabb.
S ar~nynál fénylőbb a képek mélyén képe-nincs királyom.

Fehér Igére táruló csend a fekete Igében!
Erős nap izzik a föld-titokban, semmi-titokban.
Egy a szeretet fönti tengerben, lenti tengerben.
S a húsban él egy elvarázsolt test, mely a halált fölváltja.

A világ-áldozat az anya-lakta fényben megy végbe.
S a fölajánlott s visszanyert föld alatt ott a való föld.
S a kenyér alatt, kezek és só alatt ott van a fény.
S a nap alatt a csontokban a király - aranyló királyom.

S te vagy értelmem s én a tiéd a nászok közepette.
Te vagy erőm és én a tiéd a nászok közepette.
Es szerelmemben magadtól hozzád szerelmed árad.
Akár.az élő ember mélysége és magassága!

De szerelmedben olyan szerelmem, mint sóska íze.
Mint öss,zement tej, fanyar almabor lényem közepében.
Szerelmem szereti, amit nem szerét - s mit a pokol kiürít.
S nem szereti, mit szereine szeretni - s hideg a gyapjú.

Es puszta vagyok, ha nem vagy bennem városod s néped.
Hatalmam halott, ha nem vagy bennem a ezeretet hatalma.
Értelmen: elvész, ha nem vagy bennem az értelem hatalma.
S az aranyelhamvad, ha a mese nem vagy és az aranyfa.

Aranyló kirá.lyom - holtod vezessen ki az üres halálból
Vezessen szpmjam a holt kecskéből fejt tejen túlra.
Vezessen tested a fiúi és föltámadt testbe.
Vak szerelmem váljék ama szerelemmé, mellyel kiégetted !

ts A SZIGETEK ELNÉMULNAK
Et les iles ferant silence

(Részletek)

A testek ősiek a keserű esőben,

S vérük nem szőlleim véréből vétetett.
Halat készítettem és kenyeret,
Melytől a világ ámulatba hull:
Ki eszi, egyesül velem s átalakul.
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Köveim közt külön létébe zárva
Megmaradt-e nedv, rózsa, patakok ária?
Fajomnak ünnepe izzó éjeken érik.
Szűz áLlatok planétáim dicsértk.
Csupán pontos földekről van legendám.
Minden remény bátran építhetett rám.
Bennem teljesülnek a jóslatok.
Atváltoztat a víz, mely kutamból buzog.
Csillagaim értdme fenn ragyog.
Az idők halálának való létet adok,
S edzem idők szerelmét, oly időaenre váltva,
Amelynek háza szépségem lakása.
De szépségem nem ég, csak éjek éjszakáin !

ooo

Hű hamvukkal a gyász-sziklán leölt bikáim
Ha megtermékenyitik a barlangok sötétjét:
Anizst lehelI, hol a lélek telel, a mélység.
Pomagránát-íz s alma-elevenség,
e g y az ember igazi neve: szentség.

ooo

Az est moszatjai partot értek Méjean-oon.
Asztalukon fügék csillogtak, tengeri
Sün, kagylók, s a boroskancsó kvarc-szemei.
Halk széna-sejtelem suhant a házon át.
Rítusunk tiszta volt - szép, mint rejtett szobák
Mélyén a paprikák, holdtól exorcizálva.
Közös lelkekkel átszőtt rejtelem vigyázta
Vérünket, az meg a prófétákat, akik
Virrasztva nézik a július síkjait.

ooo

Jertek, szigetek! Étkem és erőm:

Mint •hűs cseresznye lombok sűrűjében.
Saját fényem keresem a tiédben.
Karszt az anyának otthont jobban ád,
Mint friss pataknak szikkadt iszapágy.
Városom érett, levendula-szélben,
A mély áldozat bunda-melegében.
Szetetet nélkül minden zendülés
Meddő - csak az ember ellen merész
Torony. Arany s bőr agyag: szét a víz
Nem nyílik, csak ha tudok halni is
Az egyetlen föltámasztó haláJZaI.

ooo
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Nyulaimo,t a sötét fűben valaki űzi.

Nyomomban egy friss eb, egy tiszta kánya.

Bo~or, bozót ha bújtat is: hiába.
Szigeteim körül üveg-menhir falak.

Vad fény! gyökeret vernék - s szúmúzöm magamat.
E g Y tűztől futnék, s máris elemésztett.

Vérem fogoly. Bár még zsákmány-pecsétet
Nem túr, élete már csak a halál.

Ne próbálj Ip.tni, hallani, aranyat tárni már:
A gyermekkor ködét csodák rozsdája mo,rja.

A NyAR JELEI

Les signes de l'été
~Részlet)

o ! tartson ébren a szorongó szeretet a nagy partl.M
Fehér rajzásáig - kén és bór szigetek vjlágán Azsla
Mons:tunja ! Ez a május kenyerének lisztje, ez a por,
Melyben makacsul tanyát ütve a szellem rostokol:
Afonyabogyó, kék rovar, befagyva borostyán kövébe.
E hideg, ízetlen testet fúszerezze nap gyömbére végre,
S kösse meg a véred a vérén keresztül! A villám türelmes.
De ne legyen ágy, se nyugalom'a fúvó szeretethez,
Ameddig nem lesz az ember az emberben s Krisztusban: akárcsak
Az Úr lehellete a balzsamvirágon s lombjain a fáknak.
És ne legyen a balsors előtt, melyben csupasszá lesz minden,
Bennünk se oltalom, se föloldozás, se biztonság, mígnem
A Vigasztaló forró teje végi{Járad égen-földön,
S mígnem a fekete-málna és hélium és kőszén-mezőkön

Az egyes olyan lesz, mint a többes, és a többes mint az egy:
Közös oltárOn áldozat-dicséret a teremtetett
Világ, akár a nyár miséje. S nem lesz ideje szünetnek
Ama nagy napig, mely megfagyasztja majd a nitrogént s a nedvet
Az almák törzsében, és fagya lecsap a sóska-, kámfor-, ámbra-
Es eukaliptusz-illatú tenger bő szirup-árjára; -
Sem egyezségnek gólemokkal, puhány álmokkal, melyek
Közönyösebbek, akár a bőr- és kéreq-totemese
Kikötőim körül - a királyi szóig: amikor a föld,
Melyet az Ige, akár egy szentélyt, fölszentel s betölt,
(Ha kontyvirág is - vagy bármi lignit, tengerisün-telér
Rőt verejtékben, ammóniákban, ha ember már nem él,
Csak embertelen szomjába zárva, a Péntek Est
Halálkinjában) - mikor a föld végre élet földje lesz,
Az Örök Föld: másik s ugyanaz mégis a Húsvét hajnalán.

Rónay György fordítása!


