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Buharáj Ravil

Vadszonettek koszorúja

Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam?
Te ismered a házam,
s ha emlékezni tudsz a
hálószobámra, azt is tudhatod,
milyen szegényes, elhagyott
ilyenkor a Logodi utca,
ahol lakom.

Kosztolányi Dezső

Je n'ai point de théme,
excepté gue je t'amie -

költeni csak ezt tudtam,
mert mindig elaludtam...

József Attila

0
Majd sehol földjén szerzek örömet.
Fák közé úszik szét az enyhe pára...
Imé, asszonyom, itt a vadszonett.
Nem fontos, miket írtam utoljára.

Hadd valljam be, ezt sem terveztem mára,
hiába hát az égi üzenet:
az égbolt beborult és be van zárva,
egy vers amúgy is hétköznapi tett.

Te vadszonett, te vadvirág a kertben,
minek is álljak én itt veled szemben,
az ősz sző áttetszőén, az ősz megy...



Közelkép

A szó is átlátszó, kinéz a csillag,
míg vörös pettyű fán oly vadon csillog,
akár a veres csöpp, a fénylő meggy.

I.
Akár a veres csöpp, a fénylő meggy
tenyeremről lecsúszván esik földre...
A magyar sárga füvekben még egy
petty bíborszínben ragyog - legyünk csöndben.

Vak lélek, újra le ne részegedj,
lám, szabad vagy, amíg a testem görnyed!
Ameddig "oda-vissza"" szól a jegy,
nem éred el az Isten adta völgyet...

Józanul nézz - ez itt az őszi kert,
mely nélküled a földjén lenni mert,
nélküled fázott, gyötrődött és nyílott,

nélküled bűnözött, nélküled gyónt:
minek is rád pillantson a bogyó,
míg vörös pettyű fán oly vadon csillog?!

II.
Míg vörös pettyű fán oly vadon csillog
az összetört, az ősz szétvette nap,
amíg a fa kábítós szélben inog,
meg míg az élet nőiesen becsap,

vak lelkemre egy dolgot rá se bízok:
hófehér, üres legyen bármi lap,
kábít a szél, a napsugár harap,
hisz idegen vagyok, de hol a billog?
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Mit tudsz te rólam, őszi szerelmem?
Tény, hogy a nosztalgiám énbennem,
akár a bőregér, csapong és cincog...

Nem tudod, mi ez. Ja, rabbi, elég!
Hadd erezzem, ősz van, derűs az ég,
a szó is átlátszó, kinéz a csillag...

III.
A szó is átlátszó, kinéz a csillag
betűk mögül, mint levelek mögül...
Az esti harmat egyszerre kicsillan:
közeledik a kerten keresztül

az Ősz asszony hozzám az egektül...
A vállán csíz szép régi nyelven csipog,
meg csipkés ruháján ragyog a csiga,
vagy ez a csiga egy levelén ül?

....Csalán - Attilás, rózsa - Kosztolányis,
dália - Adys, ily a párfány is...
Varázsolj, csízem, csak ne hetykélkedj!

... fölöttem reszket már a hímzett égbolt,
s én ismétlem, akár az elvarázsolt:
"Az Ősz sző áttetszőén, az Ősz megy..."

IV.
Az Ősz sző áttetszőén,, az Ősz megy
a kertből, hova vezeti a lába...
Utána siess, lelkem, törekedj,
hogy odajuss a Lógodi utcába!

Mikor annak idején hülye, kába,
részeg voltál, a Vár alatti hegy
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úgy várt, hogy egy hajnalban közeledj
a Költő házához, ámde hiába!

Nézd, késő már: nincs ez a ház, hamu
és por vogymuk, eltűnt amint elmúlt
az ideje... Mein Herr, was tut das Leb'n!

Hát, vége van és kész, nem érdekel.
Te, lelkem, újra ketten késtünk el,
minek is álljak én itt veled szemben?!

V.
Minek is álljak én itt veled szemben,
magyarul beszélő szerelmes kert,
a város szélén, éles őszi szelén,
amely pont mostan buzgón magot vet?

Vajon e lét az enyémmé lett?
Nem hiszem, e világon minden rendben:
ami vagyok, mint mindig, se eleven,
se holt, bolyong, akár a kísértet.

A magyar szél fúj a lelkemen át,
bennem is veti fájdalom magát,
és rábeszélve, hogy ne álljak ellen,

elkísér idegent - el innen! Nem
azért, most szétszakítod a lelkem,
te vadszonett, te vadvirág a kertben?!

VI
Te vadszonett, te vadvirág a kertben,
műszirmaid szikráznak, mint a dér
a karcagi pusztában leveleken,
mikor a téli alkony - csupa vér.
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Szeretem Karcagot, de inkább télen:
kristály harangszó hófelhőkig ér,
amíg a templom alján nyugszik szépen
a behavazott és árva Kossuth tér...

Tanúm a deres nagykunsági Kelet:
itt pusztában, bár senkinek se kellett,
tanulni kezdtem a magyar nyelvet.

Az első szóm ott éppen "Fájdalom" volt.
Nem érdekes, mi később ebből kifolyt.
Egy vers amúgy is hétköznapi tett.

VII.
Egy vers amúgy is hétköznapi tett,
asszonyom, sokkal jobb az őszi sétát
megtenni ketten, hulló levelet
kísérve szemmel, szedni bús bokrétát

ünnepiesen, lassan, jóllehet
az élet nekünk nem nyújtja e példát,
de ha nincs más, követjük hát Csáth Gézát,
aki a Kálvin térhez már siet...

Nahát, az ablakba a köd lebeg.
Nem kér kis unicumot, esetleg?
Nincs gond, hogy újra ugrott föl az ára:

pia nem annyira szükséges már,
kaja még kevesebben, igen kár -
az égbolt beborult és be van zárva.

VIII.
Az égbolt beborult és be van zárva,
pedig senki se érzi a hiányt.
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Köd, a Múzeum körúton sétálva
rejti a fényt, burkolja a magányt.

Attól, hogy a Duna ködöt gyárt,
szitáló félhomály jön az utcákba;
bárkire nézz, mindenki bús meg árva,
nem ismerni se hívőt, se pogányt.

Mi van, hölgyem, nem ismerni magára?
Hasonlítsak akár vad janicsárra,
de szerelem nem több, mint szeretet...

Boldogok akik sírnak... Bár nincs késő,
bent sötét van, kint sír az eső, és ő... -
-... hiába hát az égi üzenet.

IX.
Hiába hát az égi üzenet:
világos ez, és különösen - Pesten...
- Asszonyom, adja vissza lelkemet! -
kiáltanám egyszer egy hűvös este.

Gyöngyvessző, szomorúfűz, e mellett
orgonafa! mit ér az üres testem?
Néma vagyok, az élet fenyeget,
nélkülem megy, s nem bánja, hogy kiestem.

Mind félremegy - marad a félelem.
Az életre, mely durván hagy engem,
csimpaszkodom, mint gyermek az anyára..

Bárhogy ném illik, ilyen az élet:
ki férfi volt - csakúgy gyermekké lett...
Hadd valljam be, azt sem terveztem mára.
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X.
Hadd valljam be, azt sem terveztem mára,
hogy magyar szó, lám, fájni fog nekem...
Vers nem lehet se kolostor, se zárda:
itt szeretet nem több, mint szerelem.

Egyikét se hagyhatnád, Istenem!
Hisz fájdalmas az üresség - csupán a
gondjaim okoskodnak énbennem,
mint a hülye turisták Budavárban.

De azért szabad vagyok - vámon át
elvihetem a lelkem tartalmát
akárhova, akár Ausztráliába.

Gyógyszert úgysem kaphatok versekért:
mi fáj - az mindig fájni fog, ezért
nem fontos, miket írtam utoljára.

XI.
Nem fontos, miket íaam, utoljára,
s mi nyelveken: nyelvtanok fellege
zavarba visz. Mit ér főnevek ára,
ha kezdetben vala amaz Ige.

Azaz a létnek az a lényege,
hogy ez nyugodtan nő, akár a nyárfa,
míg bazsevál ott, mint az eolhárfa,
egy sárgarigó vagy egy cinege...

A világrendben megfelel a féreg
a rózsának, imé, elnézést kérek,
rég lopták el az anyanyelvemet,
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de fának is megvan az alvó rügye,
hadd cselekedjek - ez a költő ügye:
imé, asszonyom, itt a vadszonett!

XII.
Imé, asszonyom, itt a vadszonett,
melyet a szívembe a kertje ütött...
Azt, ami tönkreteszi lelkemet,
adom, hogy ezüst orgonafüstöt

ajánl tavaszi éjszakán a lét,
ott valahol, hova sietve futott
a néma lelkem, hogy a gyöngyes fürtöt
meglássa, s megtanulja a nyelvét...

Ajánlom ezt az ottani csudát,
mindezzel higgye el, hogy odaát
sohase múlik el az isten nyara,

meg mindig zeng "Je n'ai point de théme",
mikor a kelenföldi kertekben
fák közé úszik szét az enyhe pára...

XIII.
Fák közé úszik szét az enyhe pára...
Kiáltanám: Tavasz van! Gyönyörű!
De az sem friss, már sötétedik, bár a
szobámba fénylik a szonettgyűrű...

Vadszonett nem lehet mély gyökerű,
meg mi a vers? Csupán a színes ábra
rossz könyvben - mind fáradtságom kárba
visz; szóval, a homály egyre sűrűbb...
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De mit csinálok én?! Hisz úgyse veszem
a lapot, hirtelen megáll az eszem,
nem törni az ördögi körömet!

Fönt a turulmadár vijjog, asszonyom,
vagy a tatármadár? nincs semmi bajom -
majd sehol földjén szerzek örömet.

XIV.
Majd sehol földjén szerzek örömet.
Amott is lesz az éjjel boldogsága;
nélkülem is belőled, Budapest,
majd égig ér az orgona világa,

a Kosztolányi téri tó mellett
suttogni fog a szomorúfűz ága,
más idegent a gyöngyvessző virága
meghat majd, mint a mennyei üdvözlet.

Légy igen jó kábítós kertjeiddel,
muszáj búcsúznom, nincs elegem, hidd el,
de az is, ami volt, az élő kegy...

Versekben eredményeim nem nagyok,
pedig az tény, hogy a legvégén ragyog,
akár a veres csöpp, a fénylő meggy.
1989
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Buharáj Ravil

Az Augusztus jegyében

Az Augusztus jegye tart kifeszítve
könnyű damilon lepkét, álmokat.
A bizsergő
hangyaszorgalom íze,
az átlátszó hűvös a nyelv alatt,
nem ismerős nekem.
Réteges alkony.
Boldog cigányhal rózsaszín vizén.
Az elpilledt agyvelőn hangyaboly zsong,
akár a mézben az alma
felén.

Buharáj Ravil

Mise hegyekre és orgonára
(szonettkoszorú)

Preludium

Gyötrődöm a didergő hebegésben.
Szellemi szomjam fölött délibáb:
ott hazugság kéri áldozatát,
s az irányt látó mögött vak a léptem.

Fentről irgalmatlan sűrű a mély lenn,
míg eléred a mennyei határt,
a jövendő fényét bárhogy is áldd -
sötétben jársz, jelen lélegzetében.

Kiáltok, bár tiszta a hallgatás volt.
A kétségbeesés mély szurdokából
próbálom kivenni fönt az eget.

Árulás búvik minden egyes szóba.
Csak egy lehet most megint vigaszodra:

Fentről felfelé az út lent vezet.

Bajcsi Cecília fordításai


