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URI ASAF 

A ta va szi fû ven dé ge va gyok 

So ha nem volt szak mám, hi va tá som. A lé nyem üre sen kong. 
Emi att van gyak ran lel ki fur da lá som. 
Gyûj tö ge tek, lá tok, hal lok. 
El vá rá so tok nak meg fe le lõ en sem mi nem va gyok.
Re pül ni aka rok, hát ra fe le, 
ka kukk fü ves tá jak fe lett. 

Ha a vil lanyt le ol tom, an  nyi kép ke rül elõ, amen  nyit csak aka rok:
ka ros szék re bo ru ló ta ka rók, 
le ve tett ru hák, 
büsz ke kom po zí ci ók. 
A kép tár sat ke res, a má si kat. 
Ab ból épül, azt ma ga elé tart ja, mint egy ki tö mött bag lyot.

Hõ ben és fagy ban min den dé li báb igaz nak bi zo nyul. 
Én a si va tag ra gon do lok, 
pe dig nincs ott sem mi.
A pusz ta nyel vet ölt és tíz kö röm mel tép a csal fa görcs. 
De hogy jön ide Na pó le on orosz or szá gi me ne te lé se!? 
„Und da würden wir wissen, daß jenseits dieses Waldes, 
an dessen Rand wir nach vielen Stunden anlangten, 
sich weitere endlose Ebenen ausdehnten.”1

Ret te ne tes, ha a hol tak ál mod nak. 
Bé nult száj jal, ki utat, fi gyel met ke res ve. 
Min dig ez a tö rõ dés! Mi ért nem bom lik el a tu dat?
A ház sö tét, a fa le ve lek fe ke ték. 
A szád las san nyí lik, ket tõt lépsz és más hol vagy, 
a dol gok más ho va so dor nak. 
Bok rok fe lett úszik a fe jed,
a bol dog sá god mel let ted. 

A fe hér te rem mel be szél ge tek: 
– azt a szõ nye get aka rom, hoz zá a stuk kós men  nye ze tet, 
és az ez zel já ró igaz sá got. 
A táv lat nak nincs aka dá lya, 
a nyílt ság a ké pek alá nyúl és lát juk az õsö ket.

A fû tést nem ked ve lem, 
csak a tisz ta ság ra vá gyok. 
Az írá som rend és park. 
A dom bok vál lak, az ös vé nyek ka rok, 
én a ta va szi fû ven dé ge va gyok. 

1 Idézet Robert Walser: Já kob von Gunten c. re gé nyé bõl.


