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Határ Gyôzô

ELEVEN RAJZÁS
álomváros

te andráskeresztek mögül
kivillanó üveg

ahogy te hozzám visszaszólsz
nem csillansz senkinek

te ékes okkersárgaság
én-ablakom! maga

vagy a falhályogon látó
Világ Vakablaka

de hol? a Víziváros ez?
Liget-környéke tán?

hol vagy én háremudvarom
kutaddal Pest-Budán?

hát ez? parádés kôorom
rajt’ kard pajzs napkorong

köríves téglaboltokon
gang! udvar! merre kong?

ki mintázta sellôalak
Medgyessy? vagy Maillol?

lábujjhegyen szobor? vagy él?
szólít? idehajol?

e langybarlangos kapualj
mi udvarfákra lát

hogy üvegrácson idesüt
a keramitvilág?

sor oszlop! seregeljetek
hermák! baluszterek!

eleven rajzás mintakönyv:
legyek újra gyerek

te voltál VITRUVIUSOM

ringattál térdeden
– jer! legyek újra EGY veled
s aszfaltunk PEST legyen
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Rába György

SIRÁLYKÉNT BUDAPESTEN

Ha van reinkarnáció
sirállyá válnom lenne jó
annak is budapestinek
csapong két partot összeköt
aki ellentétek között
treuga deit teremthetett
nagy úr s itt a dunai vendég
megtalálta a jószerencsét
a hôforrások kifolyói
mentén kedvére melegedhet
aki nem szeretett vacogni
örvendhet az örök deleknek
hajdan örömöt lelt sziesztán
uszadékfán lesz boldog eztán
sóvárgónak kevés a jó szó
vigadhat mint ingyen hajózó
a hegy domb övé messzi távlat
parazsán tartani a vágyat
a mindennapi eledel
gond ezt felejthetném csak el
hogyha fukar halban a víz
morzsáért kell koldulni is
kérincsélni sosem szerettem
megfontolom sirállyá lennem

George Szirtes

A LEGYEK

Nézd el e bô beszédet. Ahogy írok,
az ablakon kövéren verdesô
légy búcsúztatja a telet.
Tavasz jön: ragyog a megnyomorított
gyep. A levegôben meleg esô –
mint légy szárnyában az erek.
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Most már lent zúg, a fûtôtest mögött.
Nem jó idô ez még. Felkecmereg,
dühödten dong, s neki
az üvegnek, a motor felpörög,
gáz, és gyerünk. Percre sem állna meg.
Pici gépek a lábai,

járnak, míg le nem járnak. Kieresztem.
Zsugorodó pont pöttyös levegôben,
elenyészik egy perc alatt.
Két légyméretû madár csap le messze.
Szinte hallom, ha figyelek erôsen,
a zörgô szárnyakat.

A távolban pár légypöttynyi személy...
Nekem e távcsôjátékból elég is,
hisz isten nem voltam sose,
sem sportember, bár vadászszenvedély
van bennem is. Tudom, a házi légy is
személyes javát keresi,

saját kupacát, orrát bárhogy facsarja;
hisz esztétikai döntés e lét,
mármint annak, aki esélyt kap,
ahogy most mi, szerencsések. A falra
kéne figyelni, az tud sok mesét.
A giliszta megbocsát az ekének –

s a légy ekéje a Buda felôl
gyülekezô jó pár fekete felleg,
a fagy, a kései.
Meglágyulhat, de el nem az idô,
ahogy a piacon minket sem érdekelnek
az árusok költségei.

Pár utcányira fényes, örök arcok
rekedt rikkancsszerepbe kényszerülnek:
„Kiskutyát, szôttest vegyenek!” –
kiárusítják életük leharcolt
lomjait, melyek egyre kisszerûbbek,
míg el nem enyésznek, mint a legyek.
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SZOBORJÁTÉK

Simának tûnik a tó, az energia
pontokban gyûlik, aztán szétrebeg.
Vedrekben úszik az avar.
Foncsor reped. Hasad a fólia.
Harang- és hóvirágpöttyös a gyep.
Röpgyûlést tart millió madár.

Öléshez öltözködött körutak
és városi parkok. Pöffeszkednek a házak.
Szobrok bújnak elô rejtekhelyükrôl,
próbálják átpréselni vállukat
a téglafalon, végül már régi gyalázat
és ósdi bûn színtere minden erkély:

ott parádéznak. Felragyog a fényben
sok domború mell, íves karizom,
helyet kérnek a nap alatt
a nyomorékok is. Lemállik róluk a szégyen,
feltárják stigmáik. Oromzaton
üres arcok rikkantanak.

Ünnepi hangulat. Emlékezés meg
idô társalog. A lépcsô romokban,
de ô halad, fel. Táborokból,
vagonokból jött haza meglepetésnek.
Arca minden ablakszilánkban ott van,
lépte, mint tompa dob szól.

Tudja: nem az étel a gyógyerô –
forró utcagôzt kell, hogy inhaláljon,
sóhajokat, félszavakat.
Mehet. A szobában jó levegô,
de jobb túljutni rajta, a halálon,
a vas-, kô- s díszvakolat

fél-édenébe. Fejek, karok nyomulnak
kifelé a falmélyedéseken,
százak várják az utca fölött
jelképeit az örökkévalónak.
Gondold el: ágyukban, függélyesen
hogy küszködnek a fal örök
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rémálmával. Mintha inná magába
a teljes utca a fényt. Visszhangzik a tópart
az eksztatikus madársereg
zsivajától. Egy magányos, szinte kába
szobor valóságos virágokat tart.
Elhervadnak, míg szendereg.

Imreh András fordításai

(A két vers a költô THE BUDAPEST FILE [A BUDAPEST-DOSSZIÉ] címû kötetében jelent meg [Bloodaxe, 2000].)

Ágh István

BUDAPEST-KÖLTEMÉNY

Ablakodból a megszokott kilátás, zöld mögül csillámló Duna s az eltûnô hajók, méltó-
ságos egyetemépület az útig érô parkkal. Íróasztaloddal szemben a nyír könnyed, csip-
kefinom lombja a mészfehér ágak hálózatán. Sûrû gesztenyés ôrzi a királyi vén akácot.
Kiválasztottad magadnak az öreg fát. Most éppen hajtani készül, hogy nemsokára bó-
dító virághabzásba fehéredjen. S eszedbe jut, minden budapesti lakásod elôtt állni kel-
lett egy fának, ôrködni érted, gyermekkorod üzenetével azt a látszatot keltve, mintha
sosem mozdultál volna el. Életed részévé váltak ezek a fák, betöltik a teret, nyitott ab-
lakon tükrözôdnek.

Szinte a gesztenyelombban állt az ebédlôasztal a Kisrókus utca és a Ganz-gyár felôl
a Keleti Károly utca végén. Máriaremetén nyugágyadba hullatta gyümölcseit az alma-
fa. Zuglóban erkélyed fölé csüngött a nyárfa ága. Itt Lágymányoson pedig ez az akác
legelsô világélményed jegyében.

Odaszáll a szarka, gyerekkorod madara billegve fészkelôdik ágazatában. Örömmel
vetted észre a fekete fészkek koloncainak megjelenését, mintha ötven lombhullásnak
kellett volna elmúlnia megérkezésükig, hiszen a hazalátogatásaid alkalmával sem ta-
láltad már otthon ôket. S lám, nemzedékrôl nemzedékre közelebb kerültek hozzád.
Egyikük a gangra bátorkodott, holnap talán a világítóudvarból csörög. A dolmányos
varjú is megjelent az idei tavaszon. Párban ülnek a fán, óvatosan, és nagyon bizalmat-
lanul csipegetnek a földön a rigók között, melyek téged is befogadtak. Viszonzáskép-
pen szereted a rigókat, figyelemmel kíséred életüket, mióta az Eötvös-kollégium vas-
kerítésének repkényén elôször láttad mint igazi városi madarat. Majd csak kislányod
mondja elsô szavai közt a nevét, az ô elsô rigója odafészkelt a máriaremetei kis ház aj-
taja elé, az ezüstfenyôre. Zuglóban reggeltôl estig együtt voltál velük. Tükörképedet
röpítették a szemükben, s mint egy miniatûr repülô ablakából néztél magadra. Reg-
geliztek a földön, hármat ugorva közeledtek a rózsaszín gilisztához. Akár a falusi ba-
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