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ROBERTO JUARROZ

Füg gõ le ges köl té szet
Az ál mok egye te mes ös  sze gé ben
min den fel hal mo zó dik, mit em ber ál mo dott,
sõt egyéb ál mok is
hoz zá adód nak e me ta fo rá hoz:
ál la ti és nö vé nyi ál mok,
tár gyak vak ál mai,
is te nek né ma ál mai,
el ve télt ál mai a sem mi nek.

S ha ta lál gat ni sem tu dunk,
mi fé le sor rend ben rak tá ro zód tak,
fel té te lez he tõ, hogy nincs vá lasz fal kö zöt tük,
és va la mi tit kos oz mó zis ál tal
egy más sal kap cso lat ban áll nak
s leg alább ott át jár ják egy mást,
mint erek lye tar tó ban a cson tok,
pol len szem csék a le ve gõ ben,
ki a la ku lat lan for mák a szél ben,
vagy a dol gok alak jai,
mi kor hul lá suk vég pont já hoz ér.

S fel té te lez he tõ az is, hogy az egész
egy szer re an  nyi ra ne héz lesz,
vagy olyan sû rû kép pé vál to zik,
hogy kéz zel fog ha tó anyag lesz majd be lõ le,
ké sei és ront ha tat lan mo dell je
an nak, mi le he tett vol na az uni ver zum.

•

Más színt ke res nek az al vó sze mek.
Va la ki, mint ha csak lám pá kat ol to gat na,
ki ol tot ta a szí ne ket.
A sze mek bi ro dal ma
el si va ta go so dott.

Be fe lé
kel le ne éb red ni
és meg ta lál ni leg be lül
ezt az új va la mit,
mely ta lán az ös  szes szín
tar ta lék min tá ja.

Ha bár a lám pák
ma guk tól is ki gyúl nak.
Tán épp ezt ke re sik
az el al vó sze mek.

•

El al vás kor az iz gat,
mi van, ha éb re dés kor nem ta lá lom ma gam.
De még en nél is job ban iz gat,
mi van, ha té ged nem ta lál lak.

El al vás kor az iz gat,
mi van, ha el cse rél nek,
mi köz ben al szom.
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De job ban iz gat, hogy eset leg
nem is me rünk egy más ra éb re dés kor.

El al vás kor az iz gat,
mi van, ha éb re dés kor
sem mi sem mi nek nem fe lel meg,
te sem ne kem.
De még en nél is job ban iz gat,
mi van, ha el tör lik a múl tunk,
és nem lé te zõk le szünk, te meg én.

•

Lég zé sed úgy ri aszt fel,
mint egy fel ha sadt gon do lat.
Nem mint a le ve gõ rend jét bon tó ha rang,
vagy mint a ga ran tált éj sza kai görcs,
vagy a har mó nia anyag hi bá ja.
Lég zé sed úgy ri aszt fel,
mint a lé te zés tö ké let len sé ge,
mint a ter jen gõ kór a le ve gõ ben,
mint sok-sok ha lál elõ ér ze te.

És ami kor fel éb re dek,
li he gõ ku tya ként haj tom le a fe jem
eb ben az abnormalitásban,
mely láz ba hoz és tor kunk nak esik,
ha bár a sze re lem ki me ne kít het.
Ha bár az ál mom,
mely vis  sza szin te so se tér,
a ti éd mel lé sze gõd het.

•

Fel tar tóz tat ni ál munk ké pe it,
mint aki föl det hó dít el a víz tõl,
és a pöt töm nyi par ton
in ga tag ver set ala pí ta ni.

És az tán vis  sza ad ni az álom nak az ál mot,
a kört be zár ni,
mert nem le het az álom túl so ká ig
kí vül az ál mon.

Ily mó don szin te ke re set le nül
ma rad va la mi a vers sza vai kö zött
a mély ség il la tá ból.

•

Ál mod tam, egy kéz irat ról,
a so rok egy más után ki fa kul tak.
Ál mod tam azok ról is, akik nek ír ták
– én vol tam az egyi kük –,
és õk is egy más után ki fa kul tak.

És az tán, éb re dés kor,
nem volt ott sen ki sem.
És sor is csak egyet len egy ma radt,
az is kez dett már ki fa kul ni.
Ez a sor így szólt:
is ten tõl sen ki meg nem ment, csak is ten.

•
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Mos tan ra már sza vak kal ál mo dom.
Nem en ged nek alud ni a sza vak.
Ga ráz da mó don
rám ko pog nak a dísz le tek mö gül,
vé gül még a füg gönyt is fel ha sít ják,
hogy új da ra bot kell mû sor ra tûz ni.

Nem vár nak a sza vak.
Va jon med dig ma rad nak?
Akár a vér,
cse peg nek a szö veg re
és né ha a mar gó ra is.

De nem elég ne kik a nap pal,
a vir rasz tás élet-ha lál kö zött.
A szö veg vég te len,
és a mar gó is az.
Ta lán a szö veg nek a mar gón van a he lye.

El ha gya tott tér ség az álom,
vagy leg alább is al kal mas te rep,
hogy a sür ge tõ ige szín re lép jen.
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