
távoli asszonyra, a szavak mágiájában viszont egyik leg-
pompásabb ünnepét üli. Íme, a megszemélyesült távlat.
Melyik a háttér: a fölmagasodó természet, a néznivaló és
éreznivaló emberarc? csak az számít, ami a közeledben
van, a szíveden: „Minden mosolyod, mozdulatod, sza-
vad, / őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. / elmémbe,
mint a fémbe a savak, / ösztöneimmel belemartalak, / te
kedves, szép alak, / lényed ott minden lényeget kitölt.”
ez a már-már terhes okossággal és mérhetetlen szenve-
déllyel sújtott költészet, és szülője, József attila az Óda
minden egyes sorában a fenomén szintén konferálja a
szerelemről, hogy az övé, amit senki nem tud, s eközben
kihullani érzi a kezei közül, ami sokaké, csak az övé

nem. „Visz a vonat, megyek utánad” – már túl vagyunk
a gyönyörködő és vergődő képzelet és az élettan, a testi
funkciók naturalista képein. Mintha ez a vonat nehezen
mászna meg egy hegyet, amelynek túloldalán – ki tud-
hatja? – talán éva egykori háztartása, valami édenszerű
vár. Vagy a pokol? Mégis, ez a kopár hegy a kapaszkodó
vonattal az égi és földi dolgok középpontja. 

a szerelem egyetlen őszinte gesztusa sem téríti el az
embert a mindennapok földi világától. és nincs egyetlen
őszinte gesztusa, amely ne lenne egyenrangú a mennyei-
vel. ha eltűnik a szemünk elől, az ég magasában, az ala-
csony földön tűnik el? ha marad, hol van? égen? Földön?

szerelem: örök dolgok közé legyen híred beszőtt.
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láthatár magyar napló

FecsKe csaBa

Mifelénk

ha erre tévednél ha itt járnál
mifelénk bizalommal fogadnának
napcserzette arcú földijeim
a rögbe szerelmes parasztok
akik rég belekalapálták
szavukat az időbe

kakukkfű szagával kínálna
a fulladozó déli szél
tüzek füstjét láthatnád éggé
válni a gazt ropogtató falánk
lángokat az éjbe süllyedő mezőn

belegázolhatnál a zöld köveken
bukdácsoló pisztrángos patakba
hogy tükörképeddel ajándékozd meg
itt a mészkő lapockájú hegyek közt
ahol a roskadozó ég pihen
fenn a hegytetőn Szádvár
napszítta szélmosdatta romjain

az ödémás hold kékje
vakítaná szemed amíg
az éjszakában holdkóros tücsök
folyton megújuló ciripelését hallgatod


