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Hegyi Botos Attila

Hüperión
Valahány Hüperión emlékezetének

Incipe, parve puer.
Gyermeket adtam a magasságnak.
És a magasság nevéül elfogadta a gyermek nevét.
A legsötétebb apályi órán tartottam a fejem fölé:
így mutattam be egyenként a csillagoknak.
Zsenge tavaszon, az összeütköz� égtájak országában,
egy félrees� déli d�l�n.
S éppen így hagytam magára.
Magára a szeretetben.
Szelíd fényekkel szemében, egyedül az emberek között.
Arccal távolba vesz� vakító hegye,
Tethys üledéksziklái, Theia ég� tekintete;
mare amarum: azúr napok tengere felé.

Látom születésem házának napját.
Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει.
Fényszögek, utak és id�k nélkül, független mindenekt�l.
Úgy tündököl, amint a kezdet, amely összeköttetett a véggel.
Égen, földön: senki. Egyetlen hajnalcsillag, most épp Krotón fövenyén –
Majd egy észrevétlen felkel� nap az akasztófa-d�l�i tornácon,
Serena szelíden elomló lankái felett.
Élhetsz úgy, mint a csillagok.
Égitestek hordozója:
egyedül te élhetsz így.

Lelket legeltetek égi lejt�imen.
Vándorlom, terelgetek. Id�t terítek.
S felujjongok, valahány visszanéz. Életre kel.
És zokogok, ahányszor el�ször
hallom rezzenni szárnyait. Emelkedik dél felé.
A pillanatok közötti pillanat – ahogyan ellobban. Égre lobban.
Nyelvemen hordja nevét.

Egyre jobban érzem a gyermekkori jóslat súlyát.
Látom az Öreg szemét.
De én voltam akkor is az öregebb. Fiatalabb.
Én, aki ezekben az id�kben is megkaptam az illet� jövendölést.
M�vemben élek, egy vagyok m�vemmel. A boldogsággal.
Minden pillanat az én születésem. Az én pillanatom.
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Mert Én Vagyok. Feltétlen és igazat adva és elfogadva.
Egyedül nekem nincs mit megtagadnom. Hová igazodnom.
Leszakadhatnak rólam házak, hegyek, tengerek –
mind, amit szerettem, magamhoz sosem ölelhettem,
mind, ami megfogalmazatlan volt, így sosem jött világra:
bel�lem születik meg.
S ami bel�lem születik meg:
tündökl�bb lesz a tengerek vizénél
az Aspros Vrakhos lábainál. Μια φορά στα χίλια χρόνια.

Tudod, mit jelent egyszerre zártnak és határtalannak lenni?
Puedo ser todo. Soha nem gondoltam volna.
E minden képzeleten túli határtalanságot,
képzelet s forma forrását,
s hogy ami valóban tiszta és ártatlan, megnyíljon el�ttem.
Feltétel nélkül odaadja magát.
Mindenkor léte egészét. Ahogyan a legtitkosabb rózsa.
A napban lángoló Rózsabánya,
egy barlangnyílás h�vösen lengedez� atlantiszi páfrányai –
Mind, ami egyedül, megismételhetetlenül Én.
A nyílt tenger, az ég. Pathos der Distanz.
Illanó ábráin a fény.

Καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
Az örökre nyílok,
hát meghalok az emberben:
én, a magasság, felül kell múljak.
Múljak. Teljek.
Látod magad? Látsz már?
Él�kön a derengést?
Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

A magasan járó a föld alá temetve,
visszahúzódó homályban tölti napjait:
az égbe is lehet zuhanni.
S feltámadni, ahogy a nap, a hold, a hajnal.

Aleppói feny�k illatától rakottan a szél.


