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a közöny eltart, ha akarom,
s a szomorúság élvezet –
lehúnyt szemmel sírok azon.

De ha a szemem kinyitom,
nem érdekel az életed.
Hogy a bánat a legnagyobb vagyon,

ne erősítgessed nagyon.
Az érzéseid nevetségesek.
Lehúnyt szemmel sírok azon, 

min nem sírhat egy jó fazon,
Nem hitted, hogy ilyen leszek?
Hogy a bánat a legnagyobb vagyon,

ha mondod, rád hagyom,
veszek egy mély lélegzetet,
lehúnyt szemmel sírok azon, 
hogy a bánat a legnagyobb vagyon.5

5   Ezt a verset, mint sejthető, a kérdés és a benne szereplő idézet alapján írtam, az idézet és a kérdés dialógusa tovább 

vándorol a versben, de elmosódik, mikor ki beszél. A címe: MONDOM NEKED. A fordításomban megjelent Petr Hruš-

ka-kötet címét kölcsönöztem. Vagy épp Pilinszky egy másik, az enyémhez hasonló hangfekvésű versétől? És legyen ez a 

beszélgetés címe is!

Pap Kristóf

telik

végül a szemed adja meg a határaid 
oda nézel, ahonnan várod, hogy nézzenek 
szavaid kanyargó folyó 
mégis a medrét te tartod 
mozdulataid rabok 
önmagadba ömlengsz 
napjaid kitaszítva ülnek ölének támasztva 
semmit sem tesz velük 
aztán 
feláll és elmegy 
eddig sem ült, továbbmegy 
nézed hogy gurulnak szét a perceid 
északról betör egy hidegfront 
csöndben reszket a hajnal a fenyőfa tövében 
éjjelente a konyhában laksz 
bent dohányzol, kint az udvaron imádkozol  
hogy lehessen valakihez imádkozni 
csaholsz és szemeddel kaparod az eget 
ezeket megszokod 
mielőtt véglegesen lelassulna minden 
előtte még  
elhasználod a teret 
a városra emeled a tekinteted 
szemébe nézel az idődnek 
ő pislog előbb 
magabiztos vagy lassan 
mögötted a hegy 
beszórod mögé az imákra égő csikkeket  
és lekapcsolod a konyhába 
de megnézed hogy  
égve hagytad-e a folyóson villanyt
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Hundertwasser:

Pellestrina wood


