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Töredék a halálhoz
Tőled jöttem, és hozzád térek vissza én,
fényből és melegségből fogant érzés,
akkor kereszteltek, mikor a csecsemősírás még öröm volt,
és Pier Paolóként ismertek fel
egy sóvárgó hőseposz kezdetén :
belesétáltam a történelem fényébe,
de, mint mindig, létem heroikus maradt
uralmad alatt, belső gondolat.
A te fényed nyomán, a te tüzed kegyetlen
bizalmatlanságába veszve
alvadt meg a világ, e történelem
minden valódi tette,
és benne lelt belső igazolás‑menedéket,
itt vesztette el a létet, hogy aztán visszanyerje :
s a lét csak akkor lett valódi, ha megélte a szépet...

Előbb a vallomás fúriája,
majd a tisztánlátásé :
te voltál, aki világra szülted, te álnok,
a sötét érzést ! És most
hadd vádolják minden szenvedélyem,
sározzanak be, hadd mondják, torz, tisztátalan, megszállott
vagyok, dilettáns, esküszegő.
Te szigetelsz el, s az élet bizonyosságát kínálod :
máglyán égek, a tűz kártyáival játszom,
és elnyerem tőled kevéske
mérhetetlen boldogságom,
elnyerem végtelen, nyomorult alázatomat,
mely a jogos haragomat is barátivá oldja :
megtehetem, mert elszenvedtelek időtlen idők óta !

P I E R  P A O L O  P A S O L I N I
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Hozzád térek vissza én, akár egy emigráns,
ha újra felfedezi hazáját :
megcsináltam a szerencsémet (szellemiekben),
és boldog vagyok, mint amikor
kivetett magából minden norma.
A költészet fekete dühe a mellkasom dúlja.
Az ifjúság tébolyult aggkora.
A te örömed egyszer rettegéssel
keveredett, tényleg, és most újra
mintha egy új, ólomszürke, szikkadt öröm
kacagná ki szenvedélyem.
Most valóban megrémítesz engem,
hogy itt vagy valós közelemben,
dühöm állagába zárva,
sötét éhségbe, egy szinte új teremtmény szorongásába.

Egészséges vagyok, ahogy akarod,
a neurózis sarjadzik belőlem,
a kimerültség elszikkaszt, de nem vagyok
a tiéd mégse : oldalamon
az ifjúság utolsó fénye ragyog.
Amit akartam, megkaptam immár :
sőt a világ bizonyos reményeit illetően
túl messzire is mentem : marad az űr,
s te velem vagy belsőleg,
feltöltöd időmet, feltöltesz minden időket.
Racionális voltam és
végeredményben irracionális.
És most... sivatag vagyok, melyet a szél süketté tett,
káprázatos és mocskos afrikai nap,
mely megvilágítja a földet.

Afrika ! Egyetlen
lehetőségem...
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Lila akác
Nahát, meghaltam talán ? A Villa di Vascello
bástyáin – valószerűtlenek,
mint ez a levegő is, melyet nem ismerek gyerekkorom óta,
vagy ez a nyelv, az ősitáliai pogányoké
vagy a klerikusok szolgáié – lila akácok megannyi fürtgóca.
A gazdag negyed mindenütt
tele van velük. Lilák
a felhők és az utacskák lilájában.
Abszurd csoda egy lélek számára,
mely olyan évekkel számol,
melyeket rendre halhatatlanoknak tekintett.
Amelyek viszont most születnek, azok
holt lila akácok, nem a korábbiak megannyi barbár sarjadéka
– barbárnak mondom, noha mélységesen új
a létük, s intésük néma...

Ismétlem újra : nem szüzek
a léttől, gyászdomborművek,
melyek a kimondás barbárságát utánozzák,
még mielőtt birtokolnák
a szót magát, tiszta lila a zöld fölött...
Halott voltam, és április izzott,
a lila akác volt itt és kivirított.
Milyen édes ez a hullafesték‑réteg,
mely a Villa Sciarra falát fedi,
meghatároz, és előképe az idők végeztének,
mely fogát egyre többre feni...
Átkozott érzékeim,
melyek most is és egykor is oly sokra vágytak,
de soha ennyire, ha csak az újabb,
az ősi virágzások nem csábítják őket !

Átkozom az élők érzékeit,
akiknek a századok során egy napra felragyog április csodája :
lila akácokkal, lila szemekkel,
remegnek érzéki sorokban állva,
mintha színük se lenne, mondhatni véraláfutásosan...
Édesek, szemben az agyag‑ vagy mészkőfallal,
misztikusak, mint a kamilla,
barátai a szíveknek, melyek velük együtt születnek.
Átkozom a szíveket, pedig mennyire szeretem őket,
mert még fogalmuk sincs a létről sem,
nem szólva a születésről !
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Ó, az igazi élet az, ami eztán
sarjad ki : a szűz sarjaira hagyja
a lila akácot, önnön varázsát !

És én itt vagyok ezzel az anyagtalan szilánkkal
a szívemben, e szövevényes öntudattal,
mely újjáéled egy perc alatt
ebben az évszakban, mely változásra sarkall.
Hormonelégtelenség, mely megtéveszti
az érzékeket ? Elgyengül a szív verése ?
Kétségtelenül valami olyasmi,
ami tönkre megy. E virág bensőm képe,
az esendőség birodalmáé – a vallásos
esendőségé – semmi másé.
Öröme a fájdalom öröme,
és a lila, szinte fehér fájdalomba zárva
magasztosul föl a sírás igazsága.

Bár nevetséges, nem tudom
gyötörni magam a sápadt árnyak útján,
legyen bár túlterhelve gyötrelemmel
ez a könnyű lila hullám,
melynek szemérmetlen ártatlansága
átdöfi a vörös falat,
vad történések afáziás ünnepe !
Nem tudom : én, ki évek óta prédikálom,
hogy minden, ami nem létezik, az
egy bolond akarat aktusa,
a vakságé, mely nem ismer más gyógyszert,
mint meghalni az ajándékul született
föld szívében, a történelem öntudatlan tulajdonában,
a pusztán retorikai tudatban....

És most, egy nyomorult lila akác végett,
mely Monteverde zugaiban virul,
mérlegelnem kell a vereséget.
De ki az, aki elveszejt ?
Az újjáéledt Isten, a boldog vétek ?
Igen, áldozatnak érzem magam, de minek is vagyok
az áldozata ? Egy apokaliptikus történelemé,
és nem ezé. Ellentmondok magamnak.
Nevetséges vagyok tartós igazság‑
és rendmániám miatt.
Szenvedély... Igen, mert létezik egy ősi szív,
léte megelőzi a gondolatét :
egy test maga – vagy viruló, vagy sebzett,
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nyomorúságos, sose biztos lét,
hogy szembeszálljon az idegek alaktalan létével.

És ebből a kifejezhetetlen elhasználtságból
születik a Szenvedély első szelleme :
a test és a történelem között szól
hamiskásan ez a káprázatos zene,
melyben azonos a kezdet és a vége,
s századokig úgy is marad : ebben áll a léte.
A határ történelem és én között
görbén hasad meg, akár egy részeg mélység,
melyen túl annyiszor elválasztva,
az alján pezseg a velünk eltelt érzéki létezés
dicsőséges zsibongása : e testi nyomorúság előtt
visszatér, mást nem is tehet
minden irracionális történelmi tett...

Én nem tudom, mi ez
a nem‑igazság, ez a parány‑igazság :
Vico vagy Croce vagy Freud vannak segédletemre sorra,
a mítosz, a tudomány egyetlen
szuggesztiójával, akarathiányomba oltva.
Nem Marx. Mert az a szó, az ő néma
szava már nem az a világosság,
nem az a homály, ami egykor volt, szegény lila akác !
Amennyi benned él és bennem érted reszket,
mind megmarad az elnyomott sóhaj,
amelyről nem tud, nem beszél senki.
De anélkül, hogy tudnánk, ez mit jelent,
lehet‑e szeretni ?
Boldog vagy, mert maga vagy a szerelem, növényi ikerpárom,
ki újjászületsz egy születés előtti világon.

Hatalmasnak, vadnak
születsz újjá, és varázsütésre, egyetlen éjjel
befeded a frissen emelt falat, a központi falat,
melyen okker repedést hasít az új, a perzselő nap...
És elég vagy nekem illatoddal, te sötét,
esendő kúszó‑mászó, hogy megtisztíts engemet
a történelemtől, akár egy féreg, akár egy szerzetes :
és én ezt nem akarom, lázadok – szikkadtan
friss haragomban, hogy tatarozgassam
új építményem
málladozó vakolatát.
Valami kiszélesítette
a test és a történelem közti mélységet, elcsigázott,
kiszikkasztott, feltépte sebeim...



36

Szemérmetlen növény,
egy nap majd a csalódást nyögöm : tudom.
A meg nem értés, a gyűlölet erősebbek
annál, amennyire
fáradt létem viselni bírom :
mert végeredményben a szerelmet – és a halált,
az ő ikertestvérét – képtelen meghatározni : épp
gyöngeségem által kiélezett, ósdi érzékeim
bomlasztják szét.
Megfesti a fal felületét,
áprilist hirdet és mérhetetlen korokat :
a lilánál vágyom csak meghalni...
Létemnek nincs több bére :
nem elég neki április életszenvedélye,
s a megértés akarása számára talmi...

Egy történelmen kívüli szörnyeteg
a barbár vadságnál vadabb,
mely bevégzi üldöztetéseit
a szabad sajtóban, a vallomásos mítoszokban,
ami a szenvedélyt perzseli, a tisztaságot, fájdalmakat,
mely szinte ironikus kegyetlenséggel fogadja el a halált,
önmaga ellenére sztoikusan, ami vallástalan,
hacsak nem az szab neki törvényt,
ad szabályzatot, hogy nincs benne a szerelem varázsa,
hacsak nem az az egyenlőség akarása,
a jóban és a rosszban,
mely nem ismeri a könyörületet,
mert mindenki számára létet
teremteni hallgatólagos alku,
mely vak urává teszi őt annak, amit tud :

erre születésemkor rájöttem,
és fájdalmasan meg is sebzett azonnal :
de ez egy dicsőséges fájdalom, áltattam magam közben,
mintha a szív minden tényt átváltoztatva vetne
egyetlen mindent egyesítő szerelembe :
Krisztustól Crocéig : mily megnyugtató út lehetne !
És aztán ott a Forradalom reménye.
És most itt vagyok : a lila akác befedi végleg
a rózsás falfelszínt,
egy olyan negyedben, mely sírja minden szenvedélynek,
legyen tehetős bár vagy névtelen,
áprilisi naptól heves, mely szétdarabolja.
A világ megfut előlem, nem tudom uralni többé soha,
jaj, ismét megfut és ismét más...
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Más divatok, más bálványok,
a tömeg, nem a nép, a tömeg, legbelül
hagyja magát megrontani
a világtól, mellyel most szembesül,
és átváltoztatja minden képernyő, minden videó,
a szomját oltja, egy tiszta horda, mely tiszta
mohósággal tör be, alaktalan vágya hajtja,
nehogy az ünnepet kihagyja.
Ott asszisztál, ahol az Új Tőke akarja.
Célja, hogy a szavaknak új értelmet adjon :
aki eddig reménykedve beszélt,
most hátra marad aggon.
Ez a sértő aggodalom, ez a reménytelen megadás
nem a megfiatalodást szolgálja.
Elfeledik, akinek nem jár a szája.

Te, aki vadul térsz vissza,
nem megifjodva, de egyenesen újjászületve,
a természet dühe, te édes,
szakíts le engem, és leszakítva
nyomorúságos napok során át hajolj végre
újra kinyílt mélységeim fölébe,
szűz illat fogyatkozásom fölött,
antik, szétoszlott érzékiség, megfélemlített
kegyesség, halálvágy...
Minden erőm elhágy,
nincs többé érzékem a racionalitásra,
hanyatlón homokosodik el
– a te vallásos esendőségedben –
reményvesztett életem, melyben
benne a világ vadsága s haragtól hevült lelkem.
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