
39

SU LYOK VIN CE

A csend fo lyó ja
A csend fo lyó ja ez. A ret te ne tes
csen dé. Ben ne hang ta la nul
úsz nak, sod ród nak to va évek,
ar cok. Az egész el múlt élet.

A Léthe vi ze ez. Szem lé lem ka var gá sát, 
amíg csak lá tom, amíg lát ni tu dom
mind ezt, amíg el úszó ké pe it
ér zé kel ni tu dom, s fel fog ni ezt a se be sen
to va iram ló idõt, ezt a már láb szá ra mig
csa pó dó víz ör vényt, amely bár mi kor
ma gá val ra gad hat en gem is.

Az ijesz tõ el múl ta kat csak né zem, 
a mész nél és a tél utó szen  nyes ha vá nál
fa kul tabb tes te ket, élet te len né
vált ar cu kat, ki ürült szem göd re i ket – 

jól tud va, hogy nin csen re mény se hol,
hogy töb bé nincs, mit vár junk:
da rab ja i ra szét hullt csont ha lom ként 
há nyó dom ha ma ro san ma gam is

az enyé szet fo lyó ja jég hi deg vi zé ben,
ahon nan nincs, nem le het vis  sza té rés
töb bé a fény be, a cso dá la tos
élet gyö nyö ré be és vi ga szá ba
a lét te len ség és idõtelenség
fel fog ha tat lan mély sé ge i bõl,
a meg szû nés sza ka dé ká ból.

Os lo, 2008–01–28.

Fen sé ges észak
„Fen sé ges Észak...”, ír tad le ve led ben
s hal la ni vél tem, ahogy mond tad is – 
gúnyorosan? le mon dón? ci ni kus
s cin kos mo sol  lyal egy (szá mom ra) ide gen nek. 
S tán ön vi gasz ta lás ként is a hely re hoz ha tat lan
dön tés fö löt ti s ma gad elõtt is tit kolt
ke se rû ér zé sek kel, mint egy el hi bá zott
lé pé se id sum má ja ként, dü höd ten 
vagy szo mo rú an és el ful la dó han gon.

Ma gad is Észak ka pu já ban áll tál,  
de el en ged ted ke zem és hagy tad:
egye dül me ne kül jek az ide gen
éj ben a mos to há vá vált ha zá ból, 
szál egye dül az is me ret len ség be – 
a „fen sé ges Észak ra”, ame lyik
me ne dék kel várt, tej jel várt, méz zel várt
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s ke zem be kul cso ló dó má sik kéz zel,
hogy ne ma rad jak még se én se
ma gam nak s ma gam ra egé szen.

Sza vad ha szis  szen, tudd meg: szán ta lak,
míg éve i vel to va szállt az élet
fö löt tünk. Szán tam szét sza kadt sze rel münk,
szán tam küz del mes hét köz nap ja id, 
mik re nem nyíl tak tá vo li cso dák,
csak meg ko pott vi dé ki is ko lák.
S míg néz tél ab la ku kon át
a vál to zó vi lág ba s év szak ok ba,
a sze re tet szí ved bõl el szi vár gott,
az egy ko ri, di ák ko ri, a tel jes.
Míg (meg ve tõn?) írod: „Fen sé ges Észak!” , 
ré gi va lód tól fosz tod meg ma gad.
Hogy va la mi elég té telt nyerj a sors tól
(ha soványat is) má ra ennyid ma radt:
e bán tó nak szánt gú nyos két sza vad.

Fu tott vol na el a ha lál elõl
Apám kór ter mi ágy szom szé dai
me sél ték: láz ál má ban, ön kí vü le té ben
ágyá ból több ször is ki kelt
s in dult vol na ki fe lé a te rem bõl, 
s fu tott vol na (ma gát alig von szol va bár)
be teg sé ge és lá zai elõl, 
a ha lál elõl, az el mú lás elõl
az aj tón-ab la kon tú li bol dog vi lág ba,
ki a tü de je for ró sá gát hû tõ, 
mell ka sát át já ró öb lös sze lek be;
szé na il lat tal hív ta rét je vis  sza
s szán tó föld je a rég meg szûnt dülõkben,
ment vol na hoz zá juk, hogy meg gyógy ul jon
Anteusként érint ve föld je it 
s erõ re kap ni csor da kút ví zé tõl. 
Fu tott vol na gyil kos lá za i tól, 
a be teg ség gel te le kór te rem bõl
ki a szél jár ta, nap sü tött me zõk re, 
ahol va la ha bol dog volt és erõs volt, 
s bar na pi ros ar ca ma ga a nyár volt, 
jó ked ve arany lott mint nyá ri ég bolt.

De ápo lói vis  sza fog ták – a ha lál nak.

Ho va fu tok majd én, mi kor el ér nek
en ge met is a vég sõ, a gyil kos lá zak?
Se szán tóm nincs, se ré tem nincs, se szõ lõm.
S ta lán ha zám sincs, vagy ha van, alig van.
Ide gen feny ve sek, jégkék vi zek
mi lyen vi gaszt és mi lyen me ne dé ket
nyúj ta nak majd, mi kor hoz zám lép ve ka ron fog
fe ke te ru hás an gya la a ha lál nak?

Os lo, 2008–01–28.


