
HENRI COLE

Henri Cole amerikai költő

1956-ban született Fuku
okában (Japán). Eddig öt
verseskötete jelent meg, a
legutóbbi Middie Earth (Kö
zel·Kelet) címen 2003-ban.
Klasszikus formákra haj
ló, nyugodt beszédű, in
tellektuális költő. Művé

szete erős itáliai képző

művészeti élményeket
tükröz. Művészetében

egy élesen, néha gyana
kodva figyelő szellem
rögzíti - higgadt és drá
mai tónusban, végső kér
désekre összpontositó
igénnyel - megrenditő

belátásait. Fő témái: az
ember és az állatok vi
szonya, azókori mitológia .
új értelmezése, a pusz
tulás titka, a vallás misz
tériuma, az önmeghatá
rozás határai, a szülőkkel

szembeni kettős érzések,
a nemiség és a magány.
Szemlélete egyetemes,
csiszolt költői nyelve ke
rüli a szójátékot, versei
nek szóanyagát egy-egy
egzisztenciális belátás
mozgósítja. Az ill közölt
két költemény (Fol/y,
Black Mane) Henri Cole
The Visible Man (A látha
tóember) című kötetében
jelent meg (Alfred A.
Knopf kiadó, New York,
1998). (A forditó)

Hibbanás
A Doria Pamphili kertjében zömmel
üresen ásítanak a gránit szoborfülkék 
elhagyták hímtagjaikat az istenek,
s a termékenység asszonya, Héra, fejetlen.

Valami balul ütött ki
a mesterséges tóban.
Egész nutria-családok ássák be mélyre
magukat a drótkerítéssel övezett
fekete martba, - úszóhártyás
hátsó lábukkal, tömpeorrú
üstökükkel és hosszúkás,
narancsszín tépőfogukkal

pusztítják X. Ince pápa
díszkertjének öko-rendszerét.

A súlyos, karcsú testek - akár a mélytudat 
oly barbár módon rágják ki járataikat
az öntözőcsatornák oldalában -
gyilkos araszolással veszik célba
a hattyúrajt, a hattyúk csinosan,
önfeledten ezéiterpesziett
templomi szárnyait.

Minden áldott nap idetérek.
Della Robbia-kék az égbolt.
Míg lassan feltápászkodom,
egy hattyú - szeplőtlen önuralma
akár a félholt anyámat szállító mentőautó 
a mélybe döf
s kiránt egy dudvaszárat,
mely úgy csöpög, akár a gyertyatartó,
miközben nyomában a bitang rágcsálók
- tág és álmatag, némi házastársi
gyönyört sugárzó szemekkel,

bolyhos, szürke irhában, mely
úgy hullámlik, mint anyám kabátja 
mohón motoznak a hattyúk
füvekbe rejtett tojásai után, és
kibelezik a véres embriókat.
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Fekete sörény
Hallod őt? Kérdez.
Mondj valamit neki.
Érezze meg: jelen vagy.

Ha a földet kapálja, ledó1 vagy hentereg örömében,
ha feláll, lerázza a port s prüszköl tág orrlikakkal,
árnyékába ne állj.
Lépj oda hozzá. Ragadd meg a sörényét,
mint egy koporsófogantyút, és föl, ugorj.
Ne aggódj: türelemmel vár
rád, akit gyerekkorában lebetegített az érzés,
hogy semmit nem érez,
és akit felnőttek kegyetlen étrendje nevelt.
Csupasznak lát majd, ha szőrén ülöd meg
s akár egy szerelem-ütött kisdiák, úgy követed fejét.
Tudja: soha nem emelnéd rá az ostort.
Érzi a húsod, amint együtt remeg az övével.

Végre a tiéd, amire vágytál -
mintha egyetlen teremtmény volna ló és ember,
akár a szántóföld peremén,
magas sziklán, egy férfi.
Most még a mezőn ugrándozik a teremtmény,
nem maga van lénye a nap alatt.

Az a pár nap, amelyen marjára kötöd a kantárt
s mellé állsz, átkarolod nyakát,
és ő hegyezi fülét és vicsorít -
az a pár nap nem értéktelen.
Test és lélek nem lehet mindenkor
egyszerre eleven.

Parancsolatot szeg meg az a lény:
lép, üget, megáll, fordul - ezek mind csak szavak,
- ő mégis engedelmeskedik, nyugodtan, alázatosan.
Nem szolgai meghunyászkodás ez.
Ereje nem vérbó1 és izomból születik,
hanem önmagából: szoborhoz hasonlít,
amelyet napvilágra ástak.
Érzed? Lelked lángra lobban
tó1e és átváltozik.
Látod? Reszket, de elismeri hatalmad
tények és indokok nélkül is.
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Látod? Nyl1egyenesen tekint előre,

mintha Hadrianus ülne a hátán.
Kend be zabláját melasszal,
és rögtön magasba szórja hátsó lábait.

Ha tested az övébe belesajdul,
az olyan, miniha helyére zökkentenénk egy zárat 
fém fémre csattan, akár a bölcsesség.
És a teste - zabolával, nyereggel - viszi a tiédet,
nem megváltást hoz, nem kegyelmet,
nem szelíd bibliai dolgokat,
hanem: hullámot, zajos hármashangzaioi, mesterművet

- olaj a vásznon -, /üktetést, szüntelen éhséget,
vörösbegy kukacra rontó döfését, olyasmit, ami
gondozza - akár egy kemény bimbót - a megszületett egyént,
zabolátlanná szítja, míg szárba szökken,
árammá hevíti, amely - akár egy villanypásztor 
mindenben, amit bekerít,
tudatosítja, hogy mi nincs benne -
amint az urnák hamuja is örökké
emlékeztet arra a testre, amely egykoron volt.

Báthori Csaba fordításai
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"La poésie ne s'impose plus, elle s'expose."

Paul Celan

860


