
Az én asszo nyom a le ges leg szebb nõ a föld ke rek sé gen
õ a zon go ra-asszony, tü kör-asszony, cujka-asszony, ta vasz-asszony,
a nõ, aki hez ed di gi ver se i met ír tam – min den faj ta szé gyen ke zés nél kül

De ahogy itt ál lok az ab lak nál, szél se bes ha jam mal, tá gu ló orr cim pá im mal, 
me lyek 

te le van nak au to mo bi lok kal s min den fé le za jok kal
sze me im fel emel ked nek a vá ros fö lé, messze jár nak már, a gyá rak füs töl gõ 

ké mé nyei fö lött
s va la mi fé le szé gyen fog el, ha ar ra a sok vers re gon do lok, ami ket ér tel met len

volt meg ír ni
s el fog a vágy, hogy a vi lág sze me lát tá ra ar cul üs sem asszo nyom –
a le ges leg szebb nõt a föld ke rek sé gen,
õt, a zon go ra-asszonyt, tü kör-asszonyt, cujka-asszonyt, ta vasz-asszonyt.

S mi vel itt ál lok az ab lak nál, szél se bes ha jam mal, tá gu ló orr cim pá im mal, 
me lyek 

te le van nak au to mo bi lok kal s min den fé le za jok kal,
elég ne kem egy pil lan tás, me lyet a vá ros ra ve tek,
hogy szív me len ge tõ le gyen köz tünk az össz hang és a né ma cin kos ság,
köz tem, az el fu se rált köl tõ közt, aki ed dig haj ról, csí põk rõl és szok nyák ról 

hisz té ri á ról és ék sze rek rõl ír tam ver se ket,
s a vá ros közt – a ko szos, ter he ket hor do zó vá ros közt.

Ha to vább fi gye lem a vá rost az ab lak ból el egé szen a füs töl gõ 
gyár ké mé nye kig,

zsí ros ét ter me ket lá tok, dús ir ha bun dák kal telt üz le te ket,
szé les su gár uta kat és fé nyes elõ a dó ter me ket,
so ha nem be szé lek már a csil la gok ról, fák ról, me zõk rõl és sze rel mek rõl
egyet len sze rel mem má tól fog va a te her hor dó lesz,
a vá ros-hor dár – s ha õt né zem, messze lá tok, egé szen a füs töl gõ ké mé nye kig.

Tel je sen jó zan va gyok, sem mi fé le köl tõi ih let nem ke rül get,
sem mi fé le hal lu ci ná ció, düh ki tö rés vagy tü kör elõt ti fin tor gá si kény szer,
agyam tisz ta, egész sé ges va gyok, tu dom, mit te szek
ez az el sõ al ka lom, hogy be lát hat tok fe jem be, fi gyel he ti tek, mit gon do lok 

reg gel tõl es tig
s új ra mon dom: nem ke rül get hal lu ci ná ció, düh ki tö rés vagy tü kör elõt ti

fin tor gá si kény szer

61

2013/2

GHERASIM LU CA

Ez csak egy kí sér let
(Aceasta nu e decât o încercare)



Iga zán fel fog hat nád már: úr höl gyes ne ve té sed le ír ha tat lan un dort kelt 
ben nem

nagy öröm mel fo gad nám, ha egy töl tött re vol vert ten nél a he lyé re
jól áll ná nak ne ked a ki tört fo gak
s iga zi bosszú len ne, ha hall hat nám a han got, ahogy meg tör té nik

Az el sõ zaj:
a gaz dag ha ris nya ke res ke dõ fe le sé ge meg bot lott egy kõ ben
ott he ver a jár dán, lá ba az ég fe lé ka lim pál mint va la mi vad imád ság ban
a hor dár pe dig ér tet le nül mo so lyog mi köz ben ter hét ci pe li.
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