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Mindig most
kellene

[oszif Brodszkij emlékének

Hol voltál eddig, szentem?
Igék által homályosan.
S ahogy az űri naplemente
összehúz6dik egy ujjnyira,
majd keskenyebb lesz,
mint egy ,,l "betű, s meg
álUthatlanul utat talál az
Anyaméhbe, és az dobog,
akár a sziv; ott megfogan.
Most ez az izzás legbelül
a testi csönd iszapjába
merül. S egy aláereszkedő

asszonymosoly, mint
napfényból esztergált
arany-lakat - lezárja.

*
Most kellene a csillagoknak.
A Kozmosznak virágaiakban.
Hogy minden szenued és,
sűrű fürtben fekete bogy6
csüngjön a tüskekoronár61,
bőrbe, erekbe nyomva ágait.
Mit elvettek, kiloptak,
megtagadtak, sokasodjék
csak mély zsebekben .
Az ujjongásb61 pisszenés legyen.
Rombold a korhadt kerttéseket.
Keverjétek a pénzt betonba.
Alázatodban kézen állj.
A L6kötővel nézz farkas -
szemet: pillogni fog .
Most kellene a csillagoknak.

*
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Hiába, hogy titkos lyukakból
előtörnek forgószelek.
Hiába, hogya ráció,
e törhetetlen s krómozott
csapda-mű elejt, behálóz
gondosan, falakon átemel
s letesz a Hatalom
kövezett udvarába.
Hogy borotvaéles ítéletet
tokjából lassan kivonnak.
S valaki odaszól: Ne védekezz.
Nincs itt igazság, se bocsánat.
Törvény van rá: Mint te,
ilyennek el kell tűnnie.
Ügyed, ugye, mondhatni: eleve.
Mégis, tisztelt hölgyek s urak:
amitek nem lehet, az a Van.
S amitek van, az a Hiába.
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Forgat, dobál a gyűlölet, mint
szél sziken az ördögszekeret.
S idében jönneka pribékek.
Tokás, erős fiúk.
Mellvértjükön ezüst címerfejek.
Hasukra lógó bőrnyelveken

szegecs ragyog és rézveret.
Ütnek, lihegnek, tántorognak.
Állukról izzadság csöpög.
Ártatlanságod kínzóidat
megdolgoztatta emberül.
selkezdtél szerteomlani.
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Hogy éppen azt akard,
mitó1 irtóznod kellene;
teljes kivérzés.
S mekkora fénye van.
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Megcsöndesült halál ez.
De gyökere sziklák alatt
fúródik lefelé, s lent
gyötrelmében kinyz1ó
marok.
S fönt fehér vadászölyv,
az esengés, válladról
szárnyra kel s kering
fölötted.
Igyátok ezt a némaságot.
Egyétek utolsó szavát.
A domb, amelyen fölemelték,
nem tudja, mit tegyen.
Torlódik, süllyed, tétovázik.
Elered az eső. Aztán szakad.

Harmadjára fehér a Nap.
Fehéren ég a bokrok alja.
Megmosva lábak,
elmosva lábnyomok.
Egy fejkendő a sárban esikosan.
Oldalról tűzik át a ciprus
ligetet a lándzsasugarak.
Hol megkövült a lét,
szétesett darabjaira.
Tizenketten hajnali tűzban állnak.
Földön, füvön árnyékuk hátra süt.

Végül a talpak éneke.
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