
a hátát, s arra gondoltam, hogy vasárnap este fölmegyek Budapestre,
és akármilyen gyönyörű lány,  szakítok Andival.

Leszállt az este, és mi kimentünk az udvarra, és megnéztük a Hale–
Bopp-üstököst. Meseszép volt: elöl egy ragyogó, világító pont, mö-
götte pedig egy fényes uszály lebegett ködszerű fátyolként a csilla-
gok körül. Néztem az eget, és tudtam, hogy ezután nem fogom a
Hegyet megúszni. Immáron köztünk van az, amit évtizedeken ke-
resztül próbáltak távol tartani tőlünk a szüleink. De nem bántam egy-
általán. Hirtelen ugyanazt éreztem, amit több mint tíz évvel azelőtt,
a Halley ittjártakor egyszer már átéltem ezen az udvaron. Bámul-
tam a meseszép, mélyfekete égboltot, s egyszerre gyönyörteli és fáj-
dalmas borzongással próbáltam kitalálni, melyik csillag lehet most a
nagyapám. Végül arra gondoltam, hogy talán pont az üstökös. Hi-
szen épp akkor jelent meg, amikor ő meghalt. S most elmegy, lassan
elúszik a kozmosz végtelenjében, de négyezer év múlva visszajön.

Név2
Az ajtónál állok
te valamivel messzebb
helyetted ez a kép kísér majd

zsebre dugott kézzel megyek
mintha azt a néhány szót keresném 
ami végül nem került elő

hideg van
nevet adok neki
a tiedet

egy bolt üvegén keresztül
a pénztárosnőt nézem
már nem hasonlít rád

a beütött számokra gondolok
jó hogy nem nekem kell összeadnom

a főútra érve megértem
mit jelent az hogy adat
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Részletek
arcodra gondolok
egyre több a fekete 
árnyék vetül emlékezetemre

a fényképen idegen vagy
széttépnem kéne
részleteidben megfoghatóbb lennél

félek a kezedtől
túl sokat mutat arról
amiről nem szeretnék tudni
ujjaid szemérmetlenek
nem tudni milyen helyeken jártak

a temetőben közeledek feléd
neved bárkié lehetne

nem kell szembenéznem a bűntudattal
így lennél velem te is

Az este közelít
Közelít halk fenyves hófedte
Ághegyein és ablakaink
Üvegére nyomja az este
Hűs homlokát amint betekint.

Lecsendesülnek mind ezalatt;
Vének tűnődnek karosszékben,
Anyák némán, királynőképpen,
Kisfiúcskáknak a játék sem
Megy, cselédek a rokkát éppen
Leállítják. Leskel az éj be.
És leskelnek ki a háziak.

Németh István Péter fordítása

RAINER MARIA RILKE
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