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A ké ményt az ab lak ból

Az ab lak ból, az ut ca fö lött, a ké ményt.
A ké ményt, gon do lom, el ér he tem.
Az ut ca fö lött. Afö lött. 
Mi lyen ut ca fö lött? 
Efö lött, itt, egy ilyen fö lött, ame lyen.

Az ab lak ból az ut ca fö lött.
A ké mény ről van szó, min dig ró la, csak nem tu dom, hogy.
Hogy a sze mem nem hagy tam-e fé lig le huny va.
De jól van, hi szen így is.
Hi szen a sö tét sé gen ke resz tül így is va la mit.
De nem csak va la mit, ha nem elég so kat.
Elég szé les a rá lá tás így is.

Az ab lak ból az ut ca fö lött, ezen ut ca fö lött.
E fö lött, ahol a vil la mo sok?
Ter mé sze te sen, a vil la mo sok, mind két irány ban.
És em be rek is, ők is mind ket tő ben.
De in kább fé lig le hunyt szem mel, in kább.

Az ab lak ból, in nen, ar ra a ké mény re ott.
Nem kell ki nyit nom, hogy ész re ve gyem.
Lá tom hát, va la mim mel lá tom.
Ami kor egy nap, ami kor le dön tik. 
Ak kor tu dom meg, hogy nem tud tuk, mit.
Mit je lent he tett, és mit kell je len te nie.

In nen az ab lak ból, de ez nem egy a töb bi kö zül.
Ez ma gas, ma gá nos, s még is tar to zik va la mi hez.
Ah hoz a csar nok hoz. Mert nem ház ké mé nye az.
Azé a csar no ké, de mi nek a csar no káé?
Gyá ré, hő erő műé, vil lany te le pé? 
Ami hez tar to zott, ami hez az a ké mény tar to zott.

Egy nap le dön tik. 
Egy re ke ve sebb van be lő lük, az egész or szág ban.
Le dön tik, és mi meg tud juk, mit je len tett.
És mit kell majd még.
Mert an nak – an nak a pusz ta tér nek is utá na.
Kell majd va la mit.

Az ab lak ból, az ut ca fö lött, ké mény.
Hány pil lan tást vetsz még rá reg ge len ként?
Itt fek szem le, rög tön le fek szem.
Mert itt az ab lak alatt, mind járt a fű tő test mel lett.
Az ab la kon túl az ut ca be vés ve.
Va la mi be; két eme let nyi mély ség.
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Az ab lak túl ol da lá ról, két eme let tel
lej jebb, vil la mo sok va la me lyik irány ban.
És át el len ben az a ké mény.
És hány pil lan tás még rá, és med dig?
Hány szor kell fel kel ni, és ki te kin te ni szem be.
Ha le fek szem – el tű nik, fel ke lek – és új ra ott van.

Meg pró bá lok úgy ma rad ni, ahogy fel kel tem.
Csak a ke zem nyúj tom ki, de nem a ké mény fe lé.
Ki nyúj tom, és le en ge dem a re dőnyt.
Nem rán tom – en ge dem. 
Le en ge dem, s az el tű nik, ter mé sze te sen.
Nem fe küd tem le, ám még se lá tom már.

Ami kor eze ket a sza va kat

Ami kor eze ket a sza va kat hasz ná lom:
Vil la mos, ké mény, te le fon, hű tő szek rény.
Mi re fel hasz ná lom őket, ha nem tu dom, hogy va la ki.
Hogy va la ki, de nem va la ha.
Va ló ban nem va la ha, ha nem év ti ze dek kel.
Pos ta, új ság, bil len tyű zet, pa pír lap, evő esz köz.
Igen, már év ti ze dek kel.
Hogy va la ki év ti ze dek kel meg ér ti-e őket.

De csak úgy, szán dé ko san, mi fé le.
Mi fé le sza va kat kel le ne hasz nál nom, hogy va la mi.
Nem val lo más, ha nem bár mi.
In kább bár mi, mint val lo más.
Könyv, szem üveg, kom pakt le mez, par ket ta, diszk. 
Rö vi den, hogy va la mi ki sül jön eb ből.
S ért he tő ma rad jon év ti ze dek múl va is.
Le het, hogy ép pen a vers „ma radt ért he tő év ti ze dek múl va”.
Az lesz, ami meg ma rad – ez leg alább rész ben ért he tő.

De amúgy is.
Mely sza vak fe lé kel le ne el tér nem
Ha már egy szer eze ket hasz ná lom.
Hasz ná lom őket, bár nem tu dom, hogy eze ket-e s tel je sen-e.
Hasz ná lom őket, hogy fi gye lem mel kí sér jem, ho gyan kö hé csel get nek.
Áll do gál nak, csak úgy lé zen ge nek, ös  sze vis  sza fe cseg nek, őszül nek és sá pa doz nak.
Mi ért gá zo lok nya kig a hasz ná la tuk ban, mi ért gon do lok bi zo nyos ré szük re. 
Mi ért to váb bi ak ra, s mi ért hi szek is mét a meg ér tés ben.
Hogy ké sőbb meg ér tünk va la mit, amit most nem na gyon.
Ez nem a ti zen ki len ce dik szá zad.
Szí nész, szer kesz tő, úti pa rancs, el len őr ző szel vény, pa pír sze let, tin ta.

Tóth Lász ló for dí tá sai
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