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Nagy Attila

Variációk John Donne-sorokra

1.
Jövök s a tavaszt keresem,
Szagát a frissen bomló földnek,
Ahol a vadsaláták nőnek,
S amerre ellát már a szem:
Siheder felhők a kéklő égen
S a Nap csókja béklyón, szenvedélyen – 
A bokrok alját hangya mássza,
Színes bogarak zengő násza
A lég, a rét, a levegő,
S bennem balzsamként lebegő
A Szerelem, mely késő őszig
Mulat velem, és rajtam – bőrzik
 Évődő szívem és szellemem,
 Ha tavaszt keresvén, nem lelem.

2.
Melengess minket: szép világodat:
Nincs, aki hozzánk ma úgy közeledne,
Hogy kibírhatatlan, de édes terhe
Pótolná hiányom, hiányodat –
S ha Kháron ladikján már a Lélek,
A messzehatoló semmiségek
Butítják, építik le az elmét,
Elveszejtve egy jobb kor kegyelmét:
Melengess minket, derüljünk végre,
Mert pánikrohamra megjelenik
S arcodra új álom szenderedik:
Világod szép és nem lesz így vége –
 Fullánkod, Halál, nem érzi, féli,
 Ki napjait a másikban éli.

3.
Míg nem hull hajadra hó,
Időzz el hosszan a csodáknál –
Ne hagyjon magadra szó,
Se nő, se hő, se naplemente,
Emlékezz boldog kezdetekre!
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Iramodj, mint a fény a tavaszban,
Bomolj, pörögj a létezésben s gazban:
Ámuljon pornép, de fent a Kar is,
Hogy foszlik az éj, a szem homálya,
S a rettegő szív konok opálja
Oldódik, mint borban a szorongás…
Nem hull hajadra hó – a zsongás
 Marad belőlünk, s úgy örök:
 Egymásba ringnak hűs körök.

4.
Holnap, ha elhagysz, mit mondasz nekem?
Hogy számíthattam volna rá, mivel,
Ha szó a szóval nem rimel,
Csak rácsap s tébláb jön velem:
Nincs mit közölnöd, súgnod, tenned,
Húr feszült és pattant el benned,
S én, aki végig azt hittem, te vagy
Magányom őre, hője – lám, lefagy:
Igen, tudom már, tested bárhol,
De nem mellettem éled s lángol,
S szerelmed hímes álmoknak tükrén
Szökell oly távol, szívesen, fürgén – 
 Holnap, ha elhagysz, magamra nyitok:
 Üres szobában szalmabáb, nyirok.

5.
Lét lelke vagy, s ha ellebegsz,
Lehunyt pillámon ott derengsz
Mégis, mert titkon visszajár a
Test, ki lélek: magára árva…
Enyhe, de mégis zsongító illat
Hódít a tájon, és felettem
– Amit már majdnem elfeledtem –
Másfajta dimenziókat firtat
Angyali alak, ki mégis te vagy,
Mindenre éhes, mi jó s igaz,
Mindenre készen, mi jó s vigasz!
Utóéletünk, ha nincs is, de vad – 
 Ellebegsz, lebegsz, majd belém csapódsz:
 Égi Test, Lélek, Egyetlen, Vadóc.


