
Úgy kelsz fel
Úgy kelsz fel, hogy tudod,
semmit nem tehetsz magadtól.
Idegen akaratok löknek ide-oda,
idegen célok között hányódsz.
Nem emlékszel, ki vagy, és
mit kéne, ha volnál, tenned.
Idegen erők működnek benned.
Házadnak volnál híve rendületlen,
ha volna házad, ha nem másé
volna, ahová bezártak.
Rabja vagy egy idegen világnak,
szabadulnál, ha tudnád,
mi a szabadulás ára,
ha tudnád, ki az az ember,
aki a szabadulást várja.
Nem vagy része önmagadnak,
csak eszköze egy idegen akaratnak.
Hálás lehetsz persze, mert enni adnak,
azt kínálják, amiről úgy
akarják, hogy te is akarjad.
Ínyedre való a világ, mondják,
hisz épp az van, ami van,
lehetne ennél sokkal rosszabb,
s nem értik mért nem
leled meg magad ott,
ahol vagy.

Tüzet éget
Szemben a gázzal,
szemben vele,
akinek ő háttal.
Az orra csorog
a gőz nedvet áztat.
Vagy a szeme,
mert alágyújtott
a tűznek.

HÁY JÁNOS

116



Tüzet éget.
Ideje volt már,
eltörli a gőzt az arcán,
kifújja az orrát,
magával húzza,
az ágy nincs messze,
mit tenne, ha
mást tenne, de nem,
mert épp ezt kell.

Az arca még piros,
aztán már nem,
nem szuszogott
hangosan, csendben
fekszik, ahogy a paplan,
néha az ágyrugó
hangja jelzi,
hol tartanak.

Tüzet éget benne
minden nap, hogy
olyan legyen,
mint egy kihűlt nap,
nagy és értelmetlen.

Oda-vissza
Oda igen, vissza nem,
pedig azt hittem
megnézed az ablakomban,
hogy forog a világ.

Minek, mondod,
hisz onnan is látszik,
ahol vagy, bár az egész
nem nagy szám.

Kanyarban szédülni,
részegen eldőlni inkább,
mint érezni, hogy mozog,
a föld, a csillagok, vagy
bármi más.

117



Épp ez a rossz benne, mondom,
hogy az én s a te ablakodban
mintha minden rendben
lenne, megy tovább.
Csak itt-ott egy rész,
mondjuk te:
mégis megállsz.

Ősz
A kertben egy nő,
nem férfival, hanem
istennel volt telve.
Gutten morgen, köszönt
egy idegen nyelven.
Mosolygott, mert látta,
a test tart fogva
talán mindörökre,
egy hülye kis csajt,
két lába, két szeme,
mint mindenkinek,
tekintek istennek.
Aztán mondott valamit
egy régen meghalt nyelven,
felismertem, tanultam
valaha, de a szavakra
nem emlékeztem.
Mentem el mellette,
tovább beszélt,
hozzám, vagy az őszt
épp megsínylő kerthez:
Engedd el a tested,
és én felemellek.
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