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TURCZI IST VÁN

„A be vég zet len ség a csúcs”
Timár György az na pi utol só, más na pi el sõ ci ga ret tá ja

Yves Bonnefoy fran cia köl tõ for dí tá sa köz ben

Visszaforgatódni. Mert min den  
meg ma rad, csak nem ahogy mi lát tuk.
El szív ni még egy szer ugyan azt a
ci ga ret tát, míg a nap fel kel tét vár juk.

A Mes ter ut ca ki len ce dik eme le tén,
ahon nan lát ni a Vé nuszt és So rok sárt,
ahol bé ke van, Trakl-színû az ég,
és a kö zös múlt ról sor sunk rég le vált.

„Volt, mi kor rom bol ni kel lett”, ha
fel csa pott a láng, és el jött az al ka lom.
El fért min den anar chis ta kel lék a
Relais-Odéon elé ki tett biszt ró asz ta lon.

„Volt, ami kor az üdv ily árat kö ve telt.”
Vers-hul la dé kok, szá nal mas kö rök.
Szen ve dés bo hó cai egy ma ri o nett ben.
Min den vál to zik, de a Min den örök.

Elé vü let len tar to zá sok so ra: so kan
el men tek; má sok nem jöt tek ta lál ko zó ra.
Ki bon ta koz ni az át ke lé sek gu ban ca i ból.
„Sze ret ni a tö kélyt”, el sõ ka kas szó ra.

Sze mét be fe lé a szá raz könny be fut ja.
Üre sen vég ze tes na pok. Ne héz a lá ba.
Mit tud tok ti a fé le lem rõl? Ki néz,
be le for dul a haj nal de lí ri u má ba.

Rá rozs dá so dik sze mé re az ég al ja.
Tû nõ dik, még egy ká vét fõz zön-e.
„A be vég zet len ség a csúcs”. Gyu fáz.
Fe hér fa la kon ár nyak bil len tyû ze te.
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A vé let len át írt tör té ne tei
(Szá mo zott pél dány)

„Tarts ön ma gad tól.”
Er dély Mik lós

[1]
Egy más ba mú lunk. Ár nyék-sta fé tánk
köz ben a rossz vál tás egy re több.
A vi lág, mi ó ta köz vet le neb bek
let tünk mes te re ink hez, tûr he tõbb.

Hi á nyuk ne kem a leg tisz tább lí ra.
Alap ból en  nyi. Mi hez tar tás vé gett.
Az ív lám pa perihelionjában tán co ló
lep ké ért is kár, hogy oda égett.

[2]
Fe le dés si ma sá ga nem ke cseg tet.
Ha bok ból fel buk ka ná sod ne várd.
Ne szá míts el ra gad ta tás ra.
Az utó kor is dif fe ren ci ált.

Pro domo: Ami lesz, és vis  sza hat ni
ké pes, az van. Ki tör, és ma gá tól ég.
El kel ne még a Szent Pro to koll ban
né hány buherálatlan át ha ló ké szü lék.

[3]
Kell né mi tám pont az ol va só nak.
A szo ron gás mint gyü le ke zé si jog.
Ami a ke gyel mi je le ne tek vé gez té vel
ös  sze cseng vagy szé pen elol da log.

Ne várj so kat a sza vak tól! Ha
még is ma rad egy ke vés szür ke nesz,
az ál lan dó ság ikonává ne me sed ve
va la mi egé szen más, és fe ke te lesz.

[4]
Egy emberformájú me ta fo ra ke rül ve,
ke res ve a bajt új meg fe le lé se kért ér vel.
Azo nos sá ga bár tu da tos nak lát szik, 
ne té ves  szük ös  sze a lé te zõt ne vé vel.

Lásd Frauenalpe, idil li hát tér, hoz zá
pár hu za mos nyom a friss ha von:
Budd hát lát ni, amint carving sí vel
egye dül dön get le fe lé a hegy ol da lon.

[5]
Nem ké ne ál ta lá no sí ta ni. Tör ni a 
csen det. Tük röt szer vez ni a sö tét ség hez.
Lé nye ge, hogy elég tá vo li le gyen,
úgy vin ni ön ma gunk ban vég hez.
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Tar tóz kod junk az is ten- és esz me ala pú
as  szo ci á ci ók tól. Nem az, hogy ki itt az úr,
ha nem fel köd lõ te kin te tek híd ja alatt
ki van, ki lesz to vább. In stercore invenitur.

[6]
Ne ta nul má nyoz zuk ma gunk ban az 
alan tast. Ka o ti kus, mert moz du lat lan.
Meg spó rol ni a kez de te ket alig ha így
le het egy le lep le zett moz du lat ban.

Az erõ szen té lye so sem volt a szív.
En  nyi elég, hogy holt tár gyak le gyünk.
Csont a cson tot fel za bál ja, s ami
így ma rad, nem a mi fegy ve rünk.

[7]
A lét, amely sza ba dabb, mint az élet,
át vi lá gít a cson to kon; fény is me ret bõl je les.
A lét a bé ke, tû rés, ál do za ti té gely...
Az éle tért meg hal ni rég nem ér de mes.

Ó-hogy ne, szól a prak ti kus fe hér szív,
a meg bo csá tás itt leg be lül la kik.
És vér kö ré be zár ja az el hasz nált múlt-
jö võ Idõ szer te por ladt alak za ta it.

[8]
Tör tént va la ki? Vis  sza le gye zett füst,
vagy utóbb még is si ke rül ne ki?
Hos  szút hall gat, mint a töl té sek
fél ho mályt rág csá ló ba zalt kö vei.

Bár gusz tu sa lá zad, visszavágyólag
nem hagy na ma gá ra még egy kor sza kot.
Ke vés sel is bol do gan be éri, mi e lõtt
azt mond ja: Mo hón ada koz za tok!


