
tetlenek a gyermekek világában. A gyermek meglátja, amit a rom-
lott látású felnőtt nem, s világa ezért telik meg váratlan képzettár-
sításokkal:

„Az ágyazás még csak-csak, de a beágyazás!
Apa elveszve a párnák, kispárnák, paplanok hóbuckái között.”
Ki másnak jut eszébe a hóbuckák metafora, mint a gyereknek? És

ki gondolna arra, hogy apa és a párna összekülönböztek, azért pofozgatja
beágyazás közben? Ki teremtené meg más Arnoldot, a bálnavadászt?

Csodavilág. Éden, amelyből kiszorultunk, csak a tisztaszívűek
léphetnek be kapuján.

…Ülnek a mennyei asztalnál. Ágnes, Cipi, Kálmán, Balázs, Gyur -
ka és Iván. Itt nem kell figyelő tekintetektől tartaniuk. „Csak egy baj
van — mondja Iván —, itt nincs futballmeccs. Bár ki tudja?…”

Thomas Bernhard
kávéház
nap süti a hátad, a halállíra elmozdítására tett kísérletek
előkészítik a szerelmi versek középpontba állítását,
a Bécsbe tartó buszon, a távolodásban kialakul
a közeledésre emlékeztető mozdulat, ami valahol
valóban az örök tartományában él. a csuklód,
az a hajlékony, fehér, a bőröd, a szád, a nyelved,
mint amikor a sötét szavakat világosra cserélem.
itthon szőnyegek, képek a falakon, nézel rám
a bécsi kávéház megvilágított asztala mellől,
a Stephansdomtól néhány utcával arrébb,
ott, ahol Bernhard üldögél egy másik képben,
utóbbi fél év se, előbbi talán több mint ötven,
amennyiben hozzáilleszthető a szerelmi líra,
mint a megnevezhetőség alkalmai, szóval csak
ülsz abban a fényképen létező kávéházban,
szép vagy és németül beszélsz, nehezebb lenne
a fénykép nélkül sétálnom a lakásban, azt hiszem,
mint a postai levelek, ez a fénykép is elvezet vagy
megérkezik valahová, az osztrák ég, a megvilágított
hátad, hajlékony és könnyű, akárha lefújnám
valamiről egy mozdulattal a nehézséget, mintha
végleg eltakarítanám, a fényképről néz, világít a hátad.

AYHAN GÖKHAN
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Hely
a világon kívül nincsen, és ami van,
az számomra nem az a hely,
ahol érezhetném, ahol magam,
a testnél csendesebb, lélekkel kitakart,
mint merülés közepén.
lassan felejtem el a beszélgetést,
a járdán hazafelé, Uram,
a közös pont köztünk közös távolság.

mint számban a kilazult fog, mozog a nyelv,
nincs közeledése, távolodása. égből
a nagy esők ideje van, a szerelemről is,
mint utazásról, elvétve, sietősen.
amennyire két gyász között az altató.
becsomagolom a tiszta holmit,
kitöltöm a bort és megiszom, mintha
hosszú imádkozásra készülnék.

Bűn
„Semmi dráma. Csak hőemelkedés.”

(Nemes Nagy Ágnes)

a kimondható, levegőtlen örök bűn,
legyen olyan, mint első lépés a hóban,
ne takarjon ki és ne takarjam el,
kimondható legyen, levegőtlen, örök.
olyan mindig másképp, mindig máshol,
Bécsbe is velünk jön és Krakkóba is,
fekszik velünk az ágyban, elkísér
a mosdóba, áll velem a megállóban,
ül az asztalnál, verset ír, könyvet olvas,
a templomban neki adom az aprót, érte
sétálok le bizonytalanul a lépcsőn, anyám
anyja ő és az utánam következő anyja is,
de legyen megbocsátható, ne csak elkövethető,
legyen megérthető, ne csak megbocsáthatatlan.
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