
tekervényes utat talán legjobban labirintusként lehetne jellemezni.) A Fehér
Istennő palotájába vivő szobák és előszobák, termek és folyosók együttesé
ben láthatatlanul ott kísért többfajta jelenlét; a provinciális látogató itt
könnyen eltévedhet. A költő-főszereplő azonban mindvégig vállalja az utat;
hanem személyisége sokkal nagyobb, mint Orpheuszé; olyan ember, aki a
végzet terhét a fején hordozza, akárcsak Gilgarnes, akár Aeneas, akár Mel
ville Moby Dickjének höse, akár Eliot Átokföldjének Halászkirálya; olyan
személyiség, akinek az Égi kapun, a Határokon, a Távolságokon áthaladni
annyi, mint rózsafüzért morzsolni, csak épp az olvasószemek nem kőből

vagyagátból vannak; az emlékezésre fe1csomózott gyötrelem darabjai.
Minden ilyesfajta mű szükségképpen a gyötrelem kiáltása - akorallágait

nyújtogató gyökéré. a gyökereiket minden eleven órába belenyújtó koral
loké; a csöndes tenger megduzzadása, a legmagasabbig felhullámzó. hatal
mas álom, a szétrepedő növényi hüvely mennydörgése -, a könny szétszóró
dik, gyökeret ereszt, a sziklevél felhasad, levélnevetéssé zsendül, vagy más
képp a nitrogén-körforgás létfontosságú, rejtett funkcióivá bomlik el. Az itt
szereplő álom azt követelte, hogy ütemes kiáltásként szülessék meg: csönd
ként, amely lecsillapítja a repülés lázát a vaskapu mögött.

Gergely Ágnes fordítása

CHRISTOPHER OKIGBO

Égi kapu

Az átkelés/2

A kezdet sötét vizei.

Violaszín, kurta, homályingerlősugarak
vetítik fel a tüzet, amit álmodunk.

Ölésre hajló kígyó-ívű, távoli szivárvány
vetíti fel az esőt, amit álmodunk.

Engem a narancskertbe
a magány hívogat,
egy billegető regélné
a bozont-erdo-reget,
egy mézmadár siratná
anyját az ágbogon.

Eső és nap: egyszeri ütközet;
féllábon állong
az átkelőnél csöndesen,
az átkelőnél a madáriiú.
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Vízileány13.

S én aki itt vagyok elhagyottan

számlálom a homokot hullámverésnél elhagyottan
számlálom a kegyelmed, fehér királynőm

De a kimerült tenger tükrös
ábrázata nem királynőmet

mutatja fel: egy széttort árnyat.

S én megszámlálom szigetemen a pillanatokat
kisrámolarn az órát amelyben visszaér

elveszett királynőm, angyalok hamujával a szél.

Megtisztulási l.

Akkor hát mernék-e a dombnak újra
akkor hát mernék-e
ahonnét a forrás az ivókút
hogy onnét merítsem

és a dombkaptatóra
test és lélek
holdharmatban megmeszelkedvéri
hogy onnét lássak

akkor hát szemern ködhagyóban
akkorhátködhagyóban
holdködbőldombtetőre

hogy ottan megtisztuljak

Imé a frissen költ tojás
időd félig telt, ím egy fehér tyúk.

A jövevény13.

Állok a délidő felett
hídfő-magasban

hallgatom nevetését a vizeknek
akik nem tudják miért is

hallgatom a tömjénfüstöt -

állok a délidő felett
fejem fönn a magasban

lábam alól lebegése a vizeknek
idősodorarra alá . . .
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Határok

SzirénhatárokjII.

Mert bozót volt a jegenyék közt
őneki több kellett gyökér
több nedv napfényre nőni

napfényre szomjazo

aljnövény az erdő kozepett.

A lélekbe
énjei nyújtogattak ágakat
minden eleven óra pillanatait
hallgatóságért végigtapintva

húrieszüiés a vissrhangok között

s ebből a magányból kifelé
lélek s hang az énjeivel egybeforr
megülvén a visszhangokat

az apokalipszis lovasai

s egyik énjével koronásan
a név kibontja lombjait
alá függ

zöld felhő az erdő felett.

Töredékek a vÍzözönböljIV.

Ott állt mindnyájuk kozepett
valódi [ormát öltött

lelt köztük részeget. de nem lelt
egy szomjasat se köztük.

Vállalják emlékműved?

és faludban megtűrnek?

Csodákba burkolt magot szort nekik
valós értéke szerint mérték

az ártatlanság embere
s nem volt egyetlen szomias se kortiik:

Vas öntőmintába vetették
s kérték hasítson sziklát

- az ártatlanság embere 
súlyzókkal körbe hasgatott.

És ők elragadták a kulcsot
és ők eire/tették a kulcsát . . .
Ne lépjen be egy sem.

És ők elragadták a friss hadizsákmányt,
és ők elosztották a friss zsákmányt maguk kort:

a birtokot maguk közt
s ők voltak a választottak

a korcstenyészet
s a jelszó kéznél, a szerzett

jövendölésé . . .

És ti a népről beszéltek -
nincs egyetlen szomjas se koztuk.

Gergely Ágnes fordításai
Sü2


