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Yang Lian versei 

az Ahol megdermed a tenger 
című kötetből 

(Magyar PEN Club, 2018)

AHOL MEGDERMED A TENGER III.

1
Ki hozzád közelít, saját halálát idézi.
Aki kimondja, mint a letépett kőszál,
azt az ár a tenger mélyébe ragadja.
Ha nézed, madárdalt hallasz, trillás gyászzenét
amíg fülelsz, pedig csak álmaid tenger-vörös kabátja
vetül az ablakodra.

Rémálmaid rád borulnak, olvasnak benned,
a holttesteket kitömi az emlékezés krétaköve,
s aki melletted van és megosztja veled e gyászt,
az van a legtávolabb.

Úgy állsz a létben, ahogy az óceán felhabzó tébolya,
a mindent elöntő magány miatt a fülben ébredő gondolat
minden húsevő száraz héjában hófehér mérges tej,
friss vér folyt valaha. Egy csepp, és már véged.
Kiszívja életed napfényét,
a szem felnyílik, a valóságba hull
és örökre eggyé válik a sötéttel.
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2
ez halálszerű és szenvedélyes pillanat
e pillanat üres nyom hirtelen a fekete lepedőn

és a tengerben foglyul ejtett hús
a test tükrén át menekül
menekül önmagától
lángoló szervei folyosóján
a bénultság mint fénylő kék cél simítja káprázattá a habot

a lányok sietve sírnak mikor megpihennek
és mikor a tenger kinyitja párássá válnak a kristály ablakok

szállj el szállj oda hol a sehol vár
messze az ujjak ritmusától ahol a hangszer maga a dal
messze a sószagú széltől amely átitatja feltépi a múlt sebeit
mintha csak örök jelenben élne tovább a feledés

a vágy üres vize a dél fekete lepedőjén
annál jobb a vér annál fényesebb tőle a pillanat mely megvi-
lágítja a bűnt
a mostban nincs idő és senki sem eszmél
hogy elmondja illúzió nélkül nem élhet a tenger

3
Az erőtlen élet már nem térhet vissza.

Az óceán közös bánatában
a nevek sérülékeny dióbelek,
a körmök ellenállnak az évszakoknak, a gyilkos bűntette 

halhatatlan tett,
madárszárnya megdermeszti a képeket.
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Ki által vagy, és ki álmodik téged,
ki állít meg, fájdalmad hová ragad?

Hisz mindig csak tükröd ördögi képzete vagy.

Ha túl sokra vágysz, benned a világ hiánya ég,
a kék látvány igéz, de szemedre vízcsepp zárja gátnyi falát.

A pergő halál-homok fojtogatja az éjjeli várost, tengeri porfal,
egy hírlapi rothadó nyelvhal,
a piszkos árnyékfolt, mindig rálel a nőre munkája során.

Ha meghallod végül a másik fülében ébredő zajt,
akkor tárul csak fel a valóság, a mágikus tudás.

A múlttalan nyelv olvasnod parancsol,
hogy visszanézve lásd, önarcod félelmetes –
ha kell – és szembenéz a hamissal: kísérteties.

Őszi fák ezüstfehérjén mereng a történelem,
levelei mind gyászhírt hozó lapok…
Itt már nincs valóság, mégis, ezerszer meghal az égen
a tenger, annyira éles, hogy fiktív tükörképpé semmisít meg,

és szétterjed, határtalanul, bennetek kavarogva.
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