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Zsávolya Zoltán

John Keats Rómába indul

Mit hagyok hátra a kapun kilépve?,
én, nyughatatlan, szorgos, kósza lélek;
csúnyácska is, és szegény, beteges,
akit a siker meg nem keresett,
kibe a Szépség Elginen át áradt
(márványairól); tollrajzokból százak
csiholták bár kedvét a hős görögség
„hagyásaihoz”; nyelve nem pörög még,
messze sem, úgymond, Platón szillabáin –
dús Ábelek közt torz, „lelenci” Káin
vagyok: ámbátor Shelley bátyám kedvel,
Byronhoz már nem akaródzik mennem!

Rólam néhányan gyilkosakat írtak:
„zagyválásomból” ne maradjon írmag
se meg talán; nekem a szívszerelmem
kacér s üres volt, bánkódón merengtem
rajta, mivel nem szolidarított
velem (életem éppen szorított);
habár ápolt, anyjával együtt néha,
Ámor tankönyve nem lett nála „léha”...
Gondoztam én is nagybeteg fivérem,
dunnáiból megmérgeződve vérem
nekem szintúgy – hogy megyek is utána:
élet-reggelem zuhan éjszakába.

Mit hagyok hátra, amikor kilépek
a kapun?, vergődő, kallódó létre;
egykor közkönyvtár lesz itt, s „felhagyottan”:
az önkormányzatnak, mert nem ragyog tan
Enlightenmentként, tartani tovább
gondolatok porfogó otthonát,
hol megfogant hő tervem is (laza!):
földemről immár indulnék HAZA;
szóval, nem a „Tanács”, csak a lakosság
bibliotékája a hely, na, most lásd!;
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amúgy csinos, s pár önkéntes kolléga
működteti; borzalmas kartotékba’
nem kell felróni kölcsönzők nevét,
patinás kölcsönösség, ami véd:
„használsz egy címet?” – „gerincen legyen!”,
míg rajcsúroz kisiskolás gyerek
vagy tucatnyi erre, a délutánban;
a kultúrának mégis masszív támfal
(mivel Közösségi Tér) e terep...,
kétszáz év elmúlt, s még mit művelek!;
s mit hagyok hátra, ahogyan kilépve 
innen, megindulok másféle létre? 

Örökzöld ágak tartják itt a csendet
e kertben, ahol némely versre tellett
ihletem hűsén, mialatt a nap
kiszabott pályaútján elhaladt,
éjjelt követve, hajnal kapujából
elrugaszkodva – míg az élet lángolt;
ma láztól ég csak, a láz felemészt,
s e meghitt rejtek mélyén úgy enyész’
cél, gond, siker, hírnév vagy új felejtés,
ahogy semmivé húnynak fényes elmék
levágott nyakuk végén elbúboltan –
a bárd suhint, s ki élt, felkiált: „voltam!”.

Az álom elkerül már e helyen,
részletes jegyzékemet felveszem
róla ezért, mielőtt indulok;
mindez az enyém, mind: külső burok. –
Nap, Hold s a csillagok, a bokrok és fák;
közöttük derült vagy porlepte vénák;
bennük, bóklászón, vének meg skacok
(olyik felujjong, olyikuk vacog);
pár sárga nárcisz fű zöld abroszán,
melytől egy mondott vén skac berosál;
patakvíz csellengése réten által,
leánytorok-hang, lágy szálú madárdal;
tűző fény, világosság, árnyak enyhe,
erdőmélyen átsejlő naplemente...
vagy éppen friss erőtelj, ébredés;
dolgok lejtése, akárha zenés – – –;
borult gondolat, ritkás lombú tisztás,
amit az úton lépteid előtt látsz;



8

élő emberek jósorsa, halottak –
már odaát, s így sem okafogyottan
a lét méhében, annak sűrűjén...;
értelmük egyként: remény-televény!

A magam módján azért nagyon boldog
voltam itt, ontott rám e kert bozótot,
mint gyepet is; a mulberry bokor
feletti csalogányra jó okom
támadt írásban lecsapni szép hosszan
(az óda hozzá tán nem sokat bosszant!);
az ősz ízeit s melankóliám
bukéját szintén itt csócsáltam át
lélek-szürőn; ama klasszikus urna...
– fordítások mélyére belehullva,
lánykori nevén híres „görög váza”,
amelyen időtlen vágyódás rázza
dús nőért a hideglelős fiút –;
...tehát úgy lesz URNÁmból még kiút,
ha meglépek s e kertet elhagyom;
szép volt, meguntam, egy kissé nagyon!

Új eszme ébreszt, penderül elém;
vagy képzet száll meg? – nem csak puszta rém:
az Örök Város fényfala az égen
kísértve, vonzva (pont ahogy a szépnem)
épül elém, s e tornyos Babilon
– majd valósan is, most így, papiron –
száz eseménye felszítja tüzem:
oda kell mennem, lesnem, mit üzen!

A Spanyol Lépcső mellett fogok lakni,
de addig jutnom nem épp könnyű hakni;
hetekbe telik, mire odaérek:
hegyek – Nápolytól, lávázó telérek
előttem, aztán fények s éji ében;
forgok benne, mint nyugszom temetőben
már nem soká; beálló zord hidegség,
a fagy e télen nem díszleti festés
kizárólag, tőle a tüdőm roppan,
köhögtető kín, véres rohamokkal;
és mégis, utcák, terek sokát látom,
egy pontba gyűlik Minden – a Világon,
s ez az a hely!, pontosan ez az, nem más,
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ott az is király, aki éppen „leprás”…,
ki ópiumot csenne orvosától,
ne kelljen élni még itt sem, ha máshol,
amúgy nincs mód: hős túladagolás – 
csak elképzelem, megtart a varázs
eddig, de az Angyalvár már lenéz rám,
mennyei lift, felhőkig vonja szcénám.

Kinek van öccse – mintha maga volna
még egyszer: zsengébb ugyanaz-a-forma...;
az enyém, egyik, túl a tengeren,
a másik, George, már odalent pihen;
Rómába menve őt fogom követni,
napjaim kenyeréből sűrü vekni
nincs hátra, biztos, s abban is nyomán,
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hogy szememre nem száll majd korhomály:
öreg ön-árulóm én nem leszek,
vénként gyaláznám tűnt ifjú hevem!

Mit hagyok hátra a kapun kiérve?
– mint hogyha lépcső törne puszta légbe;
megrendült már a nyár: múlik szeptember,
fülledt, hallgató lombok közt az ember
élet-hajója tenger zord vizén;
indul, ha elvárja az olasz ég...;
s bár „barna tenger” nincs, rozsdásvörös
és foltos-sárga sem, amely zörög
– csak egy elképzelt levél-óceán
(pöndörült darabokból összeállt) –,
e tájék többé nem úgy őszi katlan,
hogy másra ne vágyódnék szakadatlan.

Lám csak, vitorlás vágja a habot...
…rajta vagyok még?, csak látom amott?,
tőlem független rángatja a vágta,
s lelkem elválva tőle ugra ábra?,
melynek vonala elfut szerteszét,
s át meg átdöfve víztaréj meszét:
alámerűl... – fordulok délkeletnek,
Itália felé, antík eretnek;
más föld és más ég zöldje, kékje hív,
mélyen világi, s távol, tompa íz.

A 25. Salvatore Quasimodo Költőverseny különdíjas verse.


