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Telefonon a kikötőbe fut 
Indulás holnap új meddő habokra 
Visszatérés kihűlt tűzhelyhez biztosan 
Hamu alatt sosem csillapult szenvedéshez 
Se zsarátnok se szén se szikra 
Nincs fogható mi fölcsigázna még 
A föld kevésbé mint az ég 
A csöndnél a visszhang kevésbé 
Még kevésbé ha egy tekintet lángra kap 
A reménység láncszemei 
Lazulnak oldódnak szétbomlanak

Rába György fordításai

Tandori Dezső

LELKEM ÚJRA, PÁRIZS...

Albert Pálnak

Felhőbe hanyatlik a rue de la Pompe -  
ha nem jársz arra, semmi gond, 
és úgy sincs gond, ha arra jársz, 
de jót, befutót semmit se vársz.

Semmi felé és semmi felől: 
futnak a lovak, ez már Auteuil -  
akadálypálya. De nincs akadály, 
ha az a futamod, hogy mit se várj.

1992 áprilisában
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KINÉZEK AZ ABLAKON ÉJTEN...

Szpérónak; vagy ő

Kinézek az ablakon éjten,
Párizst miről sem kérdem, 
az éj-csillag, az északi, 
már nem tud újat mondani.

Utcám felett, magam felett: 
néma se-jel, se-beszéd felelet. 
Fénylik csak — türelem, türelem... 
Sose leszel már egy velem.

Csak nézel ezért, ki, az ablakon, 
személytelen lépcsőfokokon 
mégy fölfelé, mégy lefelé, 
senki után, senki elé.

Halántékod nem bánthatod, 
más e minden, nem bánatod: 
hogy csontot vérbe elkeverj, 
kevés-sok egy csillagnyi hely.

Éld be, keveretlen, ennyivel.

ÉVMILLIÓK, RÉGÓTA...

„Örök jelenbe örök repülők” 
(J. S. Hvxley)

Évmilliók, régóta, nem ígérik, 
hogy más-más lényeink egymást elérik, 
annak, ami így hazugságtalan, 
itt ember, ott madár formája van.

A Villiers úton, Bangs & Olufsen 
mellett: egy bolt, kis fanyelűvel. Egy sem 
lesz a kettő-semből, a semmi-semből, 
ha úgy oldalt-felől... vagy szembe-szemből...
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Addig vagyunk, míg egymás nélkül ekképp; 
halálotokkal lett egy végtelenség, 
mely azzal, ha én könnyebbre fogom, 
eltűnik egy úgyis-egy fordulón.

Ennek-helyette: bármi jobb helyette; 
nem akarom a Semmit helyetekbe.
Hagyom - ....absurdum...”\ -  a kis fanyelűt;
tartom -  mit tartok? Tevének a tűt.

„MINDEN ELTŰNENDŐK...”

Ad nótám,

Elfáradtam, Istenem, 
hunyd le végre két szemem. 
Majd, ha nyílik alkalom, 
nyíljon, mint egy tűnt napon.

ÁTKELVÉN SEHOVÁ...

Egy idős párizsi hölgynek és Aliznak

Átkelvén sehová, senkik után épp, 
egy fasoron, csak úgy, ahogy a láb lép, 
megsántult jobb lábam, s csak feltekintve, 
mintha mindenem otthon lenne szinte: 
kit látok, mi ez, nem értem azonnal,
aztán----- az apró alak... mint ha bottal...
de azzal se, csupán nyolcvan felé, 
és ha mondhatnám, úgy sem értené, 
ha tudnám franciául, „rokonom”,
ha ezt mondhatnám, „itt, e fasoron...” -----
a járdáról maga-útján lelépve,
megy, semmire, hát rám végképp-se nézve-----
átkelvén senkik után, sehová, 
mintha már mégis Mindmegannyivá
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visszaváltoznánk, akiket keresni 
járda s úttest sem vonzhat, valamennyi 
tűntünk után, ki más volt, nem magunk, 
eltűnünk, egymás nyomai vagyunk, 
magam, meg az a kis öreg alakka, 
ahogy már ott se vagyunk, túl-haladva
egymáson----- ez be sem fejezhető,
nem „értendő”, levő és nem levő, 
s lépek... sánta verebemnek, Aliznak 
barátja, talán ahogy ő alíthat, 
s hasonlítok rá, gazda a kutyára, 
és Istennek a kutyája se sánta.

Párizs, Auteuil

Kántor Péter

EMLÉK

Egyszer a Balducci’snál ért a világ vége 
a Hatodik Avenue és a Tizenharmadik utca sarkán, 
a smaragd- és rubincsillogású apró gyümölcskosarak előtt, 
háttal a nagyobbik résznek, 
a pulykáknak, borjúknak, bélszíneknek, 
a piros maraschino meggyeknek, 
a sötétlila és a zöld plívabogyóknak,
Bardolinóknak, Chiantiknak, rózsaszín lazacoknak, 
zöldségkoszorúból fehérlő vajpuha red snappernek,
Fuji almának, epernek, málnának, mangónak, szedernek,
méltóságos, nagyságos, tekintetes sajtoknak,
ott, a hiányzó cikkelyű tortaköröktől Cyrano-orrnyira se,
vagyishogy odébb inkább, a péksütemények kuckó-pultja előtt,
egy hosszúkás tengermagos cipóval a kezemben
úgy este negyed és fél tíz között,
egy csípős februári estén,
amikor talicska, traktor, Trabant, Boeing
mind egyformán messze járt még a tavasztól,
amikor a milliomos Trump úr öreg édesanyja,
akit tizenkét dollárért fényes nappal leütöttek a piacon,
századszor mesélte el, hogy és akkor,
amikor odaát Európában egy szakállas, puskás szerb katona
belebámult a vaksötétbe, és nem látott semmit,


