
VÖRÖS ISTVÁN

A valóban páratlan őszinteségből fakadó nyers szókimondás
líraisága, a szíve számtalan ellentmondásával való állandó
együttélés eredményeként jelentkező szívszorító iróniája, s végül
reményének gyermeki tisztasága - mely átformálja, de még a
legnagyobb szégyenben sem tagadja meg bizonyos szövegrészek
fatalizmusát - együttesen vallanak nekünk a bűnnek azon a
nyelvén, melynek csöndes keserűsége oly fontos számunkra. S
emellett helyzetünk pontos megítélésére is késztet: közhelyekbó1
álló közös nyelv egyébként, melyet emlékezetünkbe vésődve
tisztán és sértetlenül őrzünk, s nyomon követve küzdelmes éle
tét, a legjelesebb alkotók egyedülálló műveként tartunk számon.

Kovács Zsuzsa fordítása

Elkerítés
Sose vegye el Isten eló1Jb,
amit neked ad, mint mielőtt

neked adná. Ne utasiisd el,
ha adja, kérd, ha nem adja,
keresd, ha már adta, találd meg
mielőtt visszaveszi. Sose
vegye vissza, amit neked adott.

Végül téged vegyen el tó1e.
Kamatot sose számol föl.
Sose számold, hogy mit adott,
sose gondold, hogy te is adtál.
Sose gondold, hogy megszámolhatod
Istent.

A lélek elkerített üres terület önmagunkban.
Isten elkerített zsúfolt terület a lélekben.

A világ elkerített üres terület Istenben.
A semmi elkerített zsúfolt terület a világban.
Az ember elkerített üres terület ugyanott.

Önmagunk elkerített zsúfolt terület
semmiben. Sose vegye el Isten
tó1ed a világot, az embert, a semmit.
Mielőtt meghalnál, nem élsz.
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VÖRÖSISTVAN Kitérni a jelek eló1
Nagy bűn, ha az ember nem érti meg,
amikor a dolgok hozzá beszélnek.
A dolgok sosem a saját gondjukat
mondják, nem gondolkodnak
legfeljebb a te fejeddel.
Aki a jeleket nem érti,
egy nyári fa alatt fekszik, kőpadon.

A lomb fölött puha vihart formáz
az alpesi szél, mint fazekas az agyagot.
Vízszagú szobrot állít a város fölé,
csak az veszi észre, akinek erró1 a kertró1
egy kisebb jut eszébe, nagy
bűn, hogy nem érti, miért.
A szobor eltörik, esni
kezd. Az értetlen, hogy elválassza
magát a jelektó1, egy
nejlonzacskót terít a fejére.

B. PAP ENDRE utószó
a táj bennem képpé alakul át
fénytó1 mi zúdul alá hűs égből

lesz árnyék szivárvány özön után
nappal mikor hallgatsz a hűségről

s lassan borítanak el az ügyek
vagy vallod hogy a költő csak szaval
a fagy ahogy enged ahogy rügyek
fakadnak s gyógyulnak sebek halkan

ahogy hasadt harmadnapon hajnal

máshogy van haj s gondolat ma kuszább
köszönés nélkül orrol mi új ránk

dőlnél be tán hfzelgő szavaknak
nem születtél hogy lássalak vaknak
repdes felettem fejetlen angyal
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