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Babics Imre

Dalok a küszöbön
1.

Aranyló nyárvégi alkony
önti el falum, Bakonyszücsöt.
Bogárnak a bakancstalpon
sötétséget jelent
és megszakadt jelent.
Nem is cirpel többé a tücsök.
Lényemnek isteni alkony.

Nem cirpel többé a tücsök,
föld alatti lyukába bújik.
Nem járja már Bakonyszücsöt,
rémülten ás, csak ás,
bántja egy villanás,
sugallván: furcsa, minden új itt.
Aranyból elfutott tücsök.

Kaszám pengéje suhant el
alkonyatban a tücsök fölött.
S bakancsom, e mozgó sírhely
viszi a bogarat, 
szétnyomva ott marad.
Teremtményeket �zök, ölök.
Aranyló alkony suhant el.

Teremtményként �zök, ölök,
s az isteneket kárhoztatom:
csak suhannak lényem fölött
elöntvén a jelent,
mely villanást jelent,
aranylásban, sorsomra vakon,
bakancsát bef�z� kölyök.

2.

Volt olyan év,
hogy kétszer termett a fügém.
Lesz-e még ilyen, nem is sejtem.
Nem hat itt a hit.  
…Sejlik a rév.
Segít�k állnak majd mögém,
s lelkemr�l akkor minden sejtem
leválasztatik.

De nem hagyom,
nem hagyom úgy itt a fügém,
hogy lombja fölé ne repüljek,
én Segít�im,
mert sorsa nyom.
S körözvén más terek küszöbén
ne lássam a beteljesültet
a levélt�in.

Terméseit
ott hozza világra fügém,
s jönnek majd évek, mikor mindig
kétszer terem,
éltet e hit.
S nem keringek mint könny� gém
többé fölötte; útnak indít
fénykényszerem.

3.

Egy szeptemberi es� után
a villanyóra alatt,
rozsdás kulcs mellett
haldoklik egy átázott darázs, 
deszkaszélen.
Neki betellett,
én úgy vélem.
Nincs szárnycsapás-akarat
benne már, s inger, mi harcra ráz,
míg frissül kivim, kerti rutám.
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Nézek vonuló felh�k után
a villanyóra mellett,
istenek alatt.
Mind e szóig
számukra létem csak puszta váz
s szabad akarat
rárakódik.
De mire még s meddig kellek?
S betöltöm-e, mint minden darázs
sorsom, s mint kivim, kerti rutám?

Bámulom a felh�ket sután,
gyógynövényeim felett,
a f�zfám el�tt.
Kertem szárad.
S szárnyra kap a haldokló darázs,
várják ével�k,
s illat-tarajú szelek.
Köröz párat,
azután reszketve letanyáz 
egy kínai tollborzf�-bugán.

Kora �szt�l, es�t�l sután
még elmúlásom el�tt,
halottak felett, 
�r peremén
lelkem villanyozza egy darázs,
elröppent remény.
Körei jelek:
lám, sorsommal érvel�k
fenn, átjár a létcsiholta láz,
s ott reszket egy tollborzf�-bugán.

4.

Erd� közelében lakom,
ércsobogású, kies helyen.
Jár erre nyúl, szarvas, róka, �z.
De itt is lesznek öngyilkosok
némelyek.
Mennyük tagadja a jelen;
b�sz hazugságoktól átmosott
agyuk �zi �ket, s kora �sz.
Sírjuknál bolyong alakom,
tévelyeg.

Elhagytam szül�városom
– ott aztán járnak vadak pedig   –
véget ne vessek véget életemnek;
diófáim alatt képtelen
ötlet ez.
Lombjukba kora �sz oson,
szerte valóságuk hirdetik,
és az öngyilkost nem vetem meg,
erre kibomló létszerelem
kötelez.

S diófák alatt mélázok
koravén mindentagadókon,
valójuk körül városfalak,
– s bár nem számít – a megvetésem:
éljenek,
dobókockaként kirázott
élet, ha élet s nem létsalak.
Tiszta valóság vágja hókon
majd mindet, hogy rögvest mesésen
védje meg.

De addig is egyre �znek,
mint szarvasokat, mint nyulakat,
s jól tudom, magam mögött hagyom
az ércsobogást s a sírkertet
egyképpen.
Körülöttem dobókocka-nyom
vagy öngyilkosok, elég akad,
ám a szálat, mit rám tekertek,
s tagadással összef�zhet,
eltéptem.

5.

T�z emészti meggyfám legbelül,
s ami kérgén tetten érhet�: 
támadja egyfajta gomba.
Megyek én is, nem vár temet�,
ám majd ipari t�z emészt el,
jótétemény.
S mire belekap alakomba,
már egyesültünk az Egésszel,
meggyfám meg én.
Csakhogy � addig sincs egyedül.
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Én vagyok mindvégig egyedül,
mert nem minden tettem érthet�;
siralmas nyájszellem támad.
S mivel nem lehelt rám vértet �,
csak növesztem legbels� kérgem,
hallgatagon:
verset írok f�nek, fának,
s élek, valóm hozzájuk mérten,
nem tagadom.
Így legalább a g�g elkerül.

És a kétely már el nem kerül,
hisz szavakkal lettem érvel�,
s rám támadó t�zre várok,
törjön bel�le más tér el�.
S csak meggyfám miatt emészt�döm 
egy emberként
pálmák, gumifák, gyopárok
közt, hol nyájszellem gy�z a g�gön, 
mert így nyer fényt.
S megyek s mindezt viszem terhemül.

6.

Köd szitál, októberi köd,
s es�permet.
Nagy kényszernek
engedvén bels� jajongás kél,
úgy érzem én.
Nem anyagból való, de más szél
hajtja felém.
Suhan, házam el�tt kiköt.

Köd mélyén egy öregasszony
a székén ül,
s kétely nélkül
damaszt oltárterít�t hímez,
nem faggatván
sorsát: szükségszer�ség, csíny ez?
Átokhatvány?
Figyel, öltést ne mulasszon.

Bels� jajongása kiköt,
ring el�ttem,
szélütötten
született fiáért útra kelt.

S köd mélyében
csak ölt egyre, olykor visszafejt.
A nemrégen
elhunyt sírján októberi köd.

S székén ülve a vénasszony
múltba réved
ötven évet
élve át, amíg pelenkázott
babát, fiút,
majd férfit, mint kit meg nem ráz ok,
s úgysincs kiút.
S figyelt az Úr, ne mulasszon.

S a jajongás bennem szitál,
s színem el�tt
a kétked�k
mint es�csepp szétporlanak:
benn, a ködben
ott az oltárterít�-anyag
megkötötten.
Békés az októberi táj.

7.

Remeg� nyárfacsúcsokon
alkonyat emel még
csillogó fényvárat.
S elülnek a seregélyek:
bennük a jel.
Suhan még pár egység foton,
s az utolsó mellvéd:
levélcsúcs rostjába mélyed,
azután éj árad,
éj árad el.

S a hajnal eljövetelét 
– nem ismeri lényük – 
sohasem remélik,
nem várják a seregélyek
s más madarak.
Ha suhanó fény üt
át levélen, nekik elég;
a remény csak rajtam bélyeg
és új és új éjig
ott is marad.
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S jeles csúcsragadozóként
megváltásom várom
csak remeg�n,
hajnaltól, ahelyett
hogy lényembe árasztanám
a nyárfákon csillogó fényt.
S míg várrom-seregélytanyán
véd� égi jelek,
rostjaimban károm:
múló id�m.

8.

Madár cs�réb�l kipottyant
mogyoró, megered,
kihajt.
Hajnalába száll e madár,
égi rajt, 
sok fajt,
követ, s várja végs�, roppant
fészek, amelyben nincs határ,
mégis megóvó, kerek.

Én madár, nem érzem hazám
f�fészek-melegét.
Ihaj-t 
meg csuhaj-t
nem rikácsoltam a rajjal
s kimart.
Mint ejtettet, kelt a hajnal,
s �rz�m magyar hajszába szán…
Óvjon a kerek ég!

9.

Megtört falum
alján, a tavon
költöz� hattyúpár,
pár napra megpihen.
Ahogy nyárfák tükörképén
suhannak át, miért épp én
érzem, más senki sem,
E. T., faun,
hogy békéjük kopár
fájdalomba von?

E.T., faun
csupán egymást váltják
mint tükörképek
felszínén tavaknak:
elsuhanó hattyúk, nyárfák,
miket elköltözés jár át.
De a mélyben vannak
örök úszóhártyák,
másnál mind épebb.
Rájuk ki un?

E. T., faun,
vannak s nincsenek,
ámde a fájdalom
örökösen árad,
felszínen soha nem marad,
lehúzza békés akarat,
hogy nálam sudárabb
lélek értse meg.
S más-ságom vállalom 
t�zön, hamun…

10.

Dermedt, átfagyott
pillangó
dérrel lepett f�szálakon.
Két szárnya még megrebben,
élete ellobban. 
Fölötte vérb� alakom,
s tudom, én vagyok
a százszorta jobban
halandó
és � múlik el szebben.

Szárnyain örök
mintázat.
Kvazáron túli holdon,
hol ma csak jég s sziklák,
gyönyör� vers volt egykoron.
Efelé török
magam is zárt égboltom
alól, kivárván a sorom,
míg vázat
kap a m� s létszikrát…
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S mire életem
feltettem,
szárnyrajz lesz távoli holdon,
él�lény-igék fölött
és gyönyör� talán:
vérb� pávaszem.
S míg ott fajlét hömpölyög
féltetten,
én itt csak elvérzek folyton
pillangók oldalán.

11.

Elaggott
kutyám hátam mögé tekint
szemembe nézve, át azon.
Állunk a kerek
tó jegén,
alattunk vermel� halak,
s látom, hogy lélekben szalad
igazi gazdája felé már.  
– Világod megjutalmazom,
együvé leszünk majd megint 
te meg én –
szól az hozzá, s pupillám széttár
egy másik teret…
– De hagyd ott!

– De hagyd ott! –
ismétli számára szagom
s azon át a sok eb-emlék.
Forgunk a világ
kerekén,
alattunk kagylók alszanak.
S íme, felvirradt az a nap,
hogy szemem száz s száz csillagon
át egy más valóba tekint,
s van remény:
megnyílik el�ttem a szint,
hol lényem kutyákból kilát,
mert nekem adja lét-nemlét
e rangot.

12.

Téli hajnalon,
örökölt perzsasz�nyegen
orosz kékmacskám kiszenvedett.
Élt tizenöt évet.
Talán várta, hogy így legyen,
s most, hogy egy felfeslést lefed,
más mintákra réved
az �rangyalom.

Férfi és sz�nyeg
s kimúlt macska csak egy sík talán
számára kiterítetten:
élek majd X évet.
S rég tudja, jut-e, sem, ágy alám,
hogy egy kiszenved� lettem…
S más minták közé vet
forró er�nek. 

Férfi és sz�nyeg
s kimúlt macska porrá lesz hamar,
de jut �rangyal bárkinek,
bár üdvöt eladna.
Mintázatban mind csak egy kanyar,
megérti vagy nem érti meg. 
Léte angyalnak: ma,
így sebez � meg.

S téli hajnalon
kapkodva munkába mentem
oly népség közé, mely sz�nyeget
macskákért nem adna,
kik röhögnek Égen, szenten,
s akiket nem nagyon fenyeget
forró bels� magma,
lelki fájdalom.

S magam is feslett,
rossz, kanyargós úton
vezettem az autót, lényem
fölött égkék �rangyal, hátam
mögött kimúlt macska, s láttam
magam más mintán, túl e tényen,
hogy feléjük súgom:
– Mindig kereslek.
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13.

Egy nyárvégi utazás végén
sötét erd�ben,
csillagos ég alatt
autónk elé leszállt egy bagoly;
barátom fékezett.
Megdermedtem, mint aki bajt szagol,
s vágytam rá, hogy szeszek
vonják be, mint a lakk
bens�m, de b�ven,
bár a jöv�t nem láttam még én…
Reflektorfénybe bámuló bagoly.

Barátom gyomorrák marta szét
egy évvel kés�bb,
tolvaj kormány alatt,
lelke elszállt, mint magányos bagoly.
S én másnaposságtól
haldoklom folyton, bár az nem komoly,
s jöv�nk látom már jól,
hogy semmink sem marad,
csak örökké cs�d,
letarolt erd�k fölött csupasz ég…
Patkányok között haldokló bagoly.

Állandósult pusztulás jutott
nekem s hazámnak
gyöngyéletem alatt,
s csak korholnak: huhogok, mint bagoly,
haladást papolók.
De egyikük sem gázszámla-fogoly,
e tény csak rám hat.
Várom a fényfolyót,
lélekben már árjába futok,
bár köröttem falak…
Komor, dermedten bámuló bagoly.

Szavaimra nem kell vigyáznom,
nem dermeszt érdek
komor küls� alatt,
s nem érint meg, csak barát, erd�, ba-
goly,
sötét ég s csillagok,
s e sok er� percenként széttagol,
részekre vértet 
adván, így itt vagyok,

de bens�mben hatalmas gyász nyom,
mint márvány iszalag…
Rettegést kelt�, haldokló bagoly.

14.

Macskám hempereg forró betonon
kéjesen,
mondják, es� lesz, mossa otthonom.
Ám engem nem érdekelnek
makacs népi hiedelmek;
a tiszta igazságot
keresem.
Csak mit szentként imádok.

S nem hinném, hogy patkány meghág 
nyulat
hevesen,
bár ilyet láttam, fog el ámulat,
csakhogy nem állatok között.
S miért vagyok megütközött?
Hisz már nem számít Isten,
neve sem.
S vicces költ�i tisztem.

S én is mosolygok törvényhozókon
csendesen.
Hemperg� macskáké forró csókom,
túlél nemzetpusztítókat,
mert az id�re való hat.
S heves záporban Istent
meglesem,
s nekem nyúl s patkány is szent.

15.

Komor múltba hullt    
nyárvégi péntek délutánon
iszonyú zokogás rázott
úgy óra hosszat.
Véltem, Isten nagy súlyt rakott rám,
s mert volt otthon egy üveg vodkám,
nem lehet rosszabb,
gondoltam, ha jól elázok,
s nem látja már, feln�tt a lányom,
ez önös lebujt.
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S amíg oltottam
lángjaim égetett szeszekkel,
kívülr�l nézett egy k�ris,
ahogyan mindig.
Nézett mozdulatlan vázamra,
s fényfoltos szobám sötétkamra
volt számára, ahol �riz 
már megkopottan
mint negatívot, míg egy reggel
hamvát nem hintik.

S mire tüzel�
lesz, komor lángok martaléka,
addigra engem
el�hívnak tán, fényt kapok,
s lesz m�vem bámulható préda.
S aki a teleírt lapok
százait sokat nézi, végül
csak egy árnyékos képbe révül,
s túl hamvas csenden
k�ris jön el�.

16.

�szi reggelen
szomorú szívvel ballagtam
két kutyámmal. Messze volt a tó,
hol nekierednek,
míg f�z bókol lágyan,
s hol megsimogatván fejük
majd visszafordulok velük,
faluvégi ebsétáltató.
S ez is képtelen
eszme önmagában
a helybélieknek,
kikkel nem vagyok haragban.

S egyre csak néztem
e templomba járók
szétdobált szemetét,
s szántam a sok eszmehív�t:
le nem bomló anyaggal veszik
maguk körül és mind fakóbb
sorsba süllyednek le így �k,
legeslegolcsóbb létszeszig.
S amit Isten rárótt,

kutya, f�z teszi s tólakók;
részek Egészben,
s nekik elég e lét.

17.

A d�l�út mentén
magányos vadkörtefa áll.
Árnyában léptem el,
tükröz�dött szememben.
Egykor
majd megsemmisül, mint minden:
vackor,
pipacs, kökény, nád, békanyál,
s körforgásba vetvén
a puszta léte kell.

S túl puszta létemen
ég felé szállt saját imám,
s nem volt benne kökény,
g�te,
vitte önz� esdeklésem,
nem id�zött ölyvön, csigán,
k�be
nem szállt alá és fölé sem…
Hogy álljon így mögém
az, kiért lát szemem?

S a halastó fölött,
vadkörtefa mellett
nem kértem már, hogy mit írtam,
túléljen valahány bankárt,
egyéb
senkit, hisz nem kellek 
akkor én sem. De jobban tárt
szívvel, ártatlanra nyíltan
felém is hömpölyög 
az ég.

S körforgás közepén
pár szó csak, mely vissza nem hullt 
ide,
mely oltalmaz s nem üt:
…s a végén legkönnyebb halált! 
S tojócs�, méhlepény,
bibe, 
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hittem, majdan létt�l feldúlt
árnyamban mindenütt,
hol egykor vadkörtefa állt.

18.

Évtizede figyelem
fenn, a töltésen,
szántóföld és d�l�út között
a kis vaddiót.
Mennyit senyvedett-kínlódott,
nem válthatott életmódot.
Lélekben fölötte körözök
s magamra kirótt
szabadesésem
felé tart csak szüntelen.

Szabadesésem
emberek közül; g�gjük égig
ér, minden egyéb alant.
Nem is miattuk vagyok még itt,
a kis vaddiót
figyelem, magasba nyúlik,
így jut végs� egyensúlyig:
mozdulatlan kaland,
mindennél valóbb.
Szívembe vésem.

Szívembe vésem
a kis vaddiót,
s míg egyre zuhan mindenki
köröttem, belül kipukkantak,
én nem bánom már az alant-at:
lelkem felfogja, megmenti
egy madárfiók
e fán. Eltöltöm begyét,
s habár fáj minden egyéb,
a létezés nem.

19.

    Fejszével felvágom
a vastag jeget dísztavaimon,
az aranyhalak, a kecskebékák
        és a g�ték
      leveg�zzenek.
Oldalamon egy vízililiom
alszik; jöv�b�l nem suhan még át
      lényén üzenet,
        éltet� kép:
    méh, sárga virágon.

A lékbe pillantok,
sötét vizében
tükröz�döm:
lény, boldog dísztavak alkotója,
és önmaga pedig boldogtalan,
s nemcsak most éppen,
akkor is,  mikor megjön a gólya
s újra elmegy: fürge árny, r�tarany,
roncs erd�kön
majd végigsuhintott.

Ha hazámon múlik,
megfulladhatok,
s aludni nem hagy, postán mellékel
aljasságokhoz magyarázatot,
röghöz kötött
lénnyé tesz; s rám sújt itt 
jöv�re vakok
üzenete. És én csak igékkel
vághatok vissza, s nincs, ki meghatott
nagy jég mögött.

A vízililiom
méhet igéz majd,
árnyéka lomha aranyhalakon
és g�téken,
gólya kutat békák után, cs�rén
sárga virágszirom,
ám én örökös jég alatt lakom,
nagy téliszony hajt,
de üzenet suhan: éltet� lény
vágja lékem.
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20.

  Ködcsendes reggeli óra,
a halastó jegén vágok át,
      két kutyám kísér
            szelíden.
S furcsamód távoli �rszobák,
gyakorlóterek képe tölt el:
   az idegenlégióra
gondolok, nyilván pálma zöldell,
         sosem éri dér.
          – Eh bien.

Sivatagi hely�rségek
mellvédjén árnyam
nem bolygott soha, mégis jutott
– s jó zsold nélkül – kiképzés nekem,
de milyen!,
s ki - mint bezártan. 
Embert ölni ugyan nem tudok,
aknát lerakni félrészegen,
franciául sem beszélek…
– Eh bien.

Viszont azt tudom,
leírható veszteségnek
lenni milyen s ment�osztagot
várni hiába. S érzik ezt még
mennyien,
más népségért küzd� létvakok,
kiket hazájuk nem véd meg;
agyuk kis zugon
jár, hol mind feledhetné vesztét.
– Eh bien.

Újonc örökké,
s�r� ködben jár�rözöm,
s vékony jég fölött balgatagon,
de ki nem?
El�z� testeim, sok tagom
réges-rég röggé
váltak, tán aknákat rejtenek,
s erejük hazafit ölne meg,
míg elnyeli a t�zözön…
– Eh bien.

21.

A kopár dombtet�n
rémült, �zött �zek állnak,
egy szürke gém
a tó jegére, nád elé
ereszkedik.
E kép enyém,
követi Túl-id�m
és �k pedig,
lévén lényük tisztább jelé,
teljes elmúlásra szántak.

  S mind itt hagynak engem,
kopár lélekmagaslaton,
    b�nök s csodák
által tépetten-cibáltan.
    �zek, gémek,
  Istenért esengnem
itt hagyják révült alakom,
    s már nem lényeg:
    úgy jutok át
majd, hogy el�tte ott jártam.

  S tó jegér�l, látom,
     felszáll a gém,
futó �zek fölött suhan,
     s a puszta lét
velük távolodik t�lem,
     legyint felém,
az id�m meghagyva ugyan,
hogy Túl-ábrándjaink sz�jem,
    árnyalt fajét
  egy tiszta világon.


