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CSEHY ZOL TÁN

Neoptolemosz
Philoktétésznek be szél ál má ról

„Ár nyék ál ma az em ber”
(Pindarosz)

Az a baj, hogy azon nal a tör té net
ve le jé be ju tunk, s in kább úgy te szünk,
mint ha min dig is eb ben a tör té net ben él tünk
vol na, s hall ga tá sunk nem pu ha to ló zás, za var,
két ség beesés,
ha nem így lát ta tott tu dás. So ka kat látsz
ér zé ket le nül el ha lad ni a kö tõ sza vak, a mó do sí tó szók
mel lett,
mi, mi szem lé lõ dünk,
mi be tûz zük õse in ket:
ár nyék ál ma az em ber,
az em ber ál ma az ár nyék, az álom ár nyé ka az em ber,
az álom ár nyé ka az álom.

Most már nem tu dom fel idéz ni azt a szim bi o ti kus lé te zést
az el ér he tet len csend kö rül, az örök
me di ter rán, rek ke nõ de le ket, ami kor a tücs kök
új ra ki han go sí tot ták a tör té né se ket,
a te me tõ kert gö rög ver sei, 
a hát ra ha gyott név je gyek, ez volt a biz ton ság,
hogy va ló ban lé te zem itt és most,
hogy va ló ban lé te zik az ál mom itt és most,
ha ér zed a múl tat, kell, hogy lé tezz,
hogy le gyél, hogy le hess,
az egész te me tõ, mint egy le gyûrt ál lat szer te szórt csont jai,
egy el pusz tult ál lat örök, le ti port csont jai,
mely idõn ként fel kel,
s vis  sza ér zi hú sát bõg ve, sza lad egyet a me zõn,
majd vis  sza fek szik a ma ga ki mó dolt klas  szi ciz mu sá ba,
lo ho lás nak csak fel gyor sít va lát szik,
itt min dig csak rez dü lés,
rez ze nés, alig-moc ca nás,
egy ki esett hang,
le ko pott tõ vég hang zó,
egy dek li ná ci ós hi ba,
egy in do ko lat lan aorisztosz. 

Ne re méld, hogy be le kö vülsz a tör té net be, csak áll nak
a sza vak, szeliden né zik a moz gást,
a tör té net pe re mén, ahogy mi. A nyelv ár nyé ka az em ber. 
Az ár nyék nyel ve az em ber. Az em ber a nyelv ál ma.

Így ál mo dom én az ost ro mot, Philoktétész,
így ál mo dom Tró ja bu ká sát és ép ha za tér ted,
ahogy te a be teg sé ge det, a fék te len bûzt, a ro ha dó lá bat,
a gyõz he tet len nyi la kat.


