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Titkaim szegényesek, álmaim jelentéktelenek, terveim csak addig terjednek, hogy 
hol vásároljak be, és milyen verseket olvassak legközelebb. Mire újra a verandán ál
lunk, őrültségem alábbhagy. Térdem és könyököm fáj. Halálosan fáj a megfáradt hús, 
az időtől elmeszesedett porc. Az én szívem nem álmodik már. Az előszobában levet
kőzünk; hajunk vége jeges, kabátunk megkeményedett a hidegben. Francine lecsa
varja a termosztátot. Aztán felmegyünk, és ágyba bújunk, ő az ő oldalán, én az enyé
men.

Sötét van. így fekszünk egy ideig; hajnal előtt, tudom, hogy alszik. A hálószobában 
hideg van. Ahogy lélegzetvételét figyelem, tudom, hogy életem végéhez közeledik. 
Nem tudok felmelegedni. Ezt szeretném elmondani a feleségemnek:

„Amit a 
képzelet mint
szépséget fog át az az igazság. Ami odaköt 
ahhoz, amit látsz belőlem 
csak ez az ölelés.”*

De nem mondok semmit. Inkább megfordulok az ágyban, megérintem, s mivel meg
lepődik, felém fordul.

Amikor megcsókolom, ajka száraz, kicserepesedett és olyan ismeretlen, akár a ten
gerfenék. De aztán felenged. Szétnyílik. A szájában vagyok, és itt, csendesen, a világtól 
elrejtve, mintha a pusztulás megkímélt volna egy darabot, nedvességet érzek -  Úris
ten! Úgy érzem, mintha csoda történne. Nyelve előrecsúszik. Magam sem tudom, ki 
vagyok s kit ölelek. Alig emlékszem, milyen gyönyörű volt. Megsimítja a mellemet, 
finoman megharapom az ajkát, megnedvesítem az arcát, és aztán ott csókolom meg. 
Sóhajtásszerű hangot ad. -  Frank -  mondja. -  Frank. -  Beleveszünk a tengerekbe és 
a sivatagokba. Kezem rátalál ujjaira, s megszorítja ezeket a csontos, inas, törékeny kis 
teremtményeket.

Gutái Magda

CSAVARGÓK

Se vascipő, se lakktopán, 
csak könnyű utibocskor, 
erős bőrből,
pótszíjjal fölszerelve, hogy kitartson. 
Érzékeny iránytű: 
nádbuga, szalmavirág.

Gergely Ágnes fordítása.
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Nem hátizsák, de hely a szívben, 
mindig egy szívverésnyi kalandhoz: 
a tölgyek téli érszűkülete, 
a rigók légzőgörcse ellen.

Nádbuga, szalmavirág.
A csavargók

tekintetéből -  megfigyeltem -  
nem költöznek tovább 
a vándormadarak.
-  Napsütött szalmatetők, ereszek, 
pajták langymelege. -

A csavargók
mindig a delelőponthoz igazodnak.

Ez a népség, valóban, 
szerfölött különbözik azoktól, 
akik a varangyos béka szemét 
rubinnak nézik 
(Ó, be szép!),
s a szemétdombra lökött vakondhullák 
bundájáért hevülnek Venezuelában:
„Ez ám a zsákmány! Az igazi nemes prém!”

KAPCSOLAT

P J.-nek

Kimegyek a hóban, facipőben, 
a park előterén át, a dszafákig.

A feszültség most önmagát kioltja, 
s üdvözít.

A nyájas égbolt legalsó 
lépcsőfokain ácsorogva 
nézem, hogy kanyarog fel a holdfény 
odáig,
ahol a tekintet s a visszatekintés 
gyújtópontja van.
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A csigalépcső, eltűnődve, 
nekiütődik a könnyező tükörnek. 
Az inga megáll 
a gipszangyal szivében.

Tartózkodó a csillag.

Hova rejtőzzem előle, 
hogy meglásson engem?

Horváth Elemér

A TAVALYI HÓ

fiatalon fölajánlottam az életemet
ezekért a hideg és hiú szavakért
nem hiszem hogy szavamon fogott volna valaki
azt hiszem megerőszakoltam magamat

szerencsémre csaltam és hazudtam 
tanúim rá a tirrén tavaszok 
néhány kedves nő hideg melege 
és egyszer te a megkóstolt paradicsom

ezekre emlékszem csak a tavalyi hó 
gyönyörű rövid orgiáira 
a versekből fagyasztó öröklét süvít 
az elmúlás nem örülök nekik

VIRGINIA BEACH

fontold csak meg nem tündéribb-e itt 
napfényben fürdő óceán előtt 
mint nyirkos és sötét katakombában 
magasztalni örökös szenvedést


