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UNDE CELĂLALT SE TERMINĂ 
AHOL A MÁSIK VÉGET ÉR 

Unde celălalt se termină 
pînă acolo ajunge a ta mînă 
între ei fir de păr varul zid rece 
prin care palma nu poate trece 

Alunecă pe zidul de piele dar pe niciunde 
atingerea-i nu pătrunde, acolo unde 
în trăiri trecute existenţa-îngheaţă în sine 
mîna nu te mai ţine, te lasă doar cu tine 

Astfel vei fi precum un ghepard 
printre frunze în fugă răzbeşti înainte 
şi pe piele întruna îţi ard 
fericitele atingeri pete cuvinte 

CEEA CE AM G Î N D I T 
AMIT GONDOLTAM 

Ajunsă în coarnele tăioase ale lunii 
pînă la zi cu pleoapele crăpate 
mijirea mi-o dezleagă, mi-o împrăştie 
degetul zorilor unduitor 

Hîrtii albe şi cenuşa morţilor 
le prinde pe steag 

Cu minunatu-mi prieten învelindu-mă 
ceea ce am gîndit vîntul risipeşte a t î t de uşor. 
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CEEA CE-I MAI MULT 
AMI TÖBB 

Ceea ce gîndim deodată 
şi la fel 
unul la altul în fiece vîrstă 

Ceea ce-i mai mul t decît pa t a mîngîierii 
nu scade 
nimic nu o poate lua 

D E S E N ÎN CĂRBUNE CU VILLON 
SZÉNRAJZ VILLONNAL 

În ochi i se clatină vaiete brune, 
pe obraj i i se scriu roşii pete, 
nasu-i e niţel cîrn, aşteaptă, poate, 
vreun semn de la mai ştii cine. 
Pe bărbie barba îi creşte repede 
şi îmi iri tă pielea, da 
ar trebui să aprind lumînare 
că tocmai mie mi-i da t a-l săruta . 
Nu mă întreba, te rog, cum este, 
gîtu-i e ne t ed ; şi pe piept , cred, 
i se-ncîlceşte părul, însă mai departe 
încă nu ştiu, zău, să nu am p a r t e ! 

Item 

O, cum nu-mi înţelegi vorba 
cu îngăduinţă, neîncrezător mă priveşti 
ce-ţi tot cînt eu degeaba 
că forma adevăra tă nu mi-o intuieşti. 
Sărutarea mi-o înţelegi, şi încă bine, 
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îmi răspunzi la ea — dacă ai t imp — 
fiindcă ţi-e gura ocupată cu mine 
iar bra ţul nu-l poţi mişca între t imp. 

POEZIE N E D R E A P T Ă 
IGAZSÁGTALAN VERS 

Unde-i dragostea, dacă şi cînd mă săruţi 
mintea ţi-e rece, netulburată , 
şi dacă ştii mereu ce se petrece împrejuru- ţ i? 

Pentru tine munţi i i-am suit, 
cenuşiul uragan l-am îmblînzit, 
dar iubirea ta trează pînă-ntr-a t î t 
i-ar sta oricui în gît. 
Ciudat că ţie ţi-e frică, nu mie, 
tu te-ai temut de liniştea viitorului, 
şi, dacă mă săruţi, mă iubeşti cam aşa 
cum i-ar plăcea merele pădure ţe călătorului. 

ÎN J A R 
PARÁZSLÓ 

Ard precum cărbunele-n ja r 
savuros 
voluptuos 
simt asupră-mi suflarea vîntului 
în luptă căzut 
pent ru mine 
Ard cu întreaga-mi f i inţă 
stingere 
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at î t de înceată 
îndrăgosti tă cum sînt de n-aş fi 
aş a ră ta t ranspusă 
precum icoana curată 

AŞ C R E D E ÎN T I N E 
HINNÉK BENNED 

Aş crede-n Dumnezeu dar n-am credinţă, 
aş crede în ta tă l meu, dar n-am în cine, 
aş crede în iad, mi-e teamă însă, 
de nu mi te-aş cunoaşte, aş crede-n tine. 

VIZITA 
A LÁTOGATÁS 

Ai vrea să spui to tul repejor? 
Nu te mai stăpîneşti , 
ai arde ca licuriciul, uşor, 
gura în t remur ţi-o încleşti? 
Cele de nespus, răsucite-n gîtlej, te dor. 

Du-te în vizită. Bate la u ş ă ! 
Even tua l sună. Pînă ies 
ai casei, poţ i să termini cu ştersul 
picioarelor şi al nasului, geanta 
o muţ i pe celălalt umăr . 
Şi acum saluţi 
intri , săruţi , dai mîna, 
porneşti înăunt ru . Mută. 
Şi-ai casei după tine. 
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Te întreabă ce e. Cum. 
Şi-atunci spui: nimic 
nou. (Dar între t imp fiorul 
amintirii îţi apucă spinarea. 
Acum ai spune totul 
cu plăcere!) — Pauză. Aşteaptă 
ce mai zici. Însă doar 
întrebi: ... Şi-atunci 
cineva îţi răspunde cu detalii. 
Înşiră fap te vechi şi noi. 
Locuri, nume, însuşiri; 
două buze se rotunjesc pe un şir 
de dinţi. E bine dacă cel pu ţ in dai din cap 
spui: da — ei, nu — poa te ; 
unul de-al Casei se bucură de asta şi o ţine 
aşa. În acest moment în t ine: s ingurătatea 
bate ca vîntul în capăt de grădină 
por t i ţa de lemn din poeziile englezeşti, 
îţi ajunge în auz că despre cineva 
se poate spune: şleampăt. Atunci 
ridici mîna ca un semafor : „Oho!” 

Şi de aici 
poţi chiar să taci. Fireşte, nu strică 
vreo două-trei grimase. Nu sta 
ca o val iză! 
Dacă te servesc, ia, alege, 
să se vadă că eşti a tentă , chiar dacă nu 
poţi înghiţi nimic. Se bucură 
şi aşa (mai mult), numai să fii pe fază 
desparte-te scurt, o despărţire sumară 
altfel îndată vei spune ceea ce ei 
abia aşteaptă . 
Ga ta să sară. 
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N-AI V E N I T 
NEM JÖTTÉL 

Deasupra sălciilor soarele de pîine se rumeneşte, 
trase pe roate — şinele, încinse, ţ ipînd, 
pietrele se rostogolesc ca nişte broaşte 
Aştept aici ca lîngă un proaspăt mormînt 

Prefăcut , oricare gest îşi este de-ajuns, 
eu însămi, doar un gest ră tăc i t , 
mai cenuşie decît zgura am a j u n s ; 
Te aş tep tam. Dar nu ai venit . 

CÎND AI V E N I T ACASĂ 
AMIKOR HAZAJÖTTÉL 

Cînd ai venit , 
luminile erau încă la zenit. 
Ce vină am că te-au orbit , 
că aş tept înd aproape s-au scrumit . 

Cînd ai venit , 
la robinet un strop a licărit, 
săpunul abia aştepta , fericit, 
să îl mîngîi în palme, înflorit. 

Cînd ai venit , 
încă din s t radă te-am auzit, 
repede, cu tine să fiu m-am grăbit , 
doar de aceea de la e ta j am sărit . 
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ÎN GLORIE 
DICSBEN 

Te strîng într-un picur de miere 
şi reali tatea îţi piere 

te sting în eterni tate 

în steaguri te înfăşor 
în peticele dragostei mele 

CÎNTEC Î N G Î N A T 
DAL 

Ba pîlpîie ba se-ngustează 
cînd înnoraţi cînd luminează 
ba îs plăpînzi ba săgetează 
ochii tăi 
ba îţi răsar se limpezesc 
ba îţi descresc se înnegresc 
în nopţi de vară cînd plutesc 
ochii tăi 
ba sînt copii ce se ascund 
ba fug pieziş ba văd ro tund 
cum sînt, cu tine cînd nu sunt 
ochii tăi 
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A Ş T E P T A R E ÎN AMURG 
VÁRÁS ALKONYBAN 

Frunzele, cu feţe t ransfigurate, 
reci ca un zîmbet au păli t , 
şi cînd le-am luat în pa lmă 
s-au aş ternut cu un alb, încins răpăi t . 

Mi-au cuprins gleznele, 
şopotindu-mi pe urme uşor, 
cuib şi-au făcut în păru-mi 
învelindu-l în rugina inimii lor. 

Cuvinte strivite mi-au căzut pe gură 
pomiţele au ţ is tui t în tufiş, 
am muşcat din fumu-nserării , 
spre mine, temător , — un spin de agriş. 

Seara cu miroznă de lemn 
pe sub mari b ru j i de lumină a zburat , 
şerpii şi-au ivit dinţii lor splendizi, 
şi pielea-mi şuierînd s-a sfîşiat. 

ATUNCI C Î N D 
AMIKOR 

Atunci cînd munca şi somnul mă ocolesc 
ochii bunului prieten de-ai mei se feresc 
a tunci cînd te văd şi-mi s tă răsuflarea în piept 
atunci cînd pe s t radă mereu să apari mă aştept 
atunci cînd vorbesc singur(ă) şi tac muţeş te cu tine 
şi muzica îşi iese din albie, vine, 
îmi inundă capul şi gura 
mă zgîlţîie frica, frigul, arsura 
atunci cînd dinţii îmi muşcă buzele durute . 
Atunci cînd mă ucizi. 
Fă-o mai iute. 
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OCHELARI 
SZEMÜVEG 

Sînt ochelarii tăi. Am vrut să vezi 
cu mine ; dar nu, pierdut , 
prin mine să stră-vezi. 

PRIMĂ POEZIE DE DRAGOSTE 
ELSŐ SZERELMES VERS 

Tu să fii? 
Sau doar treci solemn 
Cu fa ţa i luminată, şi nu ne pr ivim? 
Braţul şi spatele mijesc aurii — 

Ne rotim 
în lumina făr îmiţată , în adînc spălăcită. 
De unde-ai apă ru t? 
Şi, după mine, unde vei mai fi? 

P O R T R E T D E TÎNĂR 
ÎN MONOLITUL DE STICLĂ AL L U I R I L K E ŞI D Ü R E R 
FIATAL FÉRFI KÉPMÁSA RILKE ÉS DÜRER ÜVEGTÖMBJÉBEN 

I . 

Toate formele corpului se ui tă la t ine — 
nu numai obrazul: 

liniştea părului 
pe umeri ; văzul ţîşneşte 
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la privirea ta . Fa ţă 
închisă şi ameţi toare. Ochii 
te cuprind, îşi împar t 
acum singurătatea . 

Statui le corpului viu 
spaţiul rigid ca p ia t ra 
pînă la atingere, pînă la tine-l s t răba t . 

I I . 

Pe cîmpul de bătaie hultanii 
armele îşi adună 

Şi inelele a runca te 
femeile 

Uragane de zori şi de noapte 
se lasă 

Pe cuiburi de păsăr i alungate. 

Ia r cavalerul cu grijă 
zalele-şi spală 

Părul , ba rba îşi tunde, 
Ochii i-s deschişi, lucioşi. 
Spre noi cîmpuri de vînătoare porneşte. 
Iubirile lui sună pe perete 

ca glorioase 
Lame, îmbrăţişări, cuţite. 

CA UN F L U T U R E F I E R B I N T E 
MINT FORRÓ LEPKE 

Două existenţe — 
O singură îmbrăţişare, şi 
un singur rîu al sorţii rupe malul , 
un singur şir de înfrîngeri — biruinţe 
în împleti tura mîinilor pe aripi. 
Şi o nouă minuna tă surpriză 
a privirii. Pe hăţişurile t rupului tău 
ca un f lu tur fierbinte sărutul. 
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O R F E U 
ORFEUSZ 

Ai venit cu ale tale cîntece o mulţ ime, 
băteau toba în pieptu-mi frici mărunte , 
că iar vei i zbu t i 
şi n-ai să mă laşi niciodată numai cu mine. 

La cîntecul tău iadul se linişteşte, 
Zeul în om se perver teş te ! 
Cînţi, şi eu simt chinul de-a nu glăsui, 
Neînsufleţit, t rupu-mi se acoperă de mînii. 

N u ! Nu pot aşa chinuită 
să iubesc somnul pe ochiul tău surd, 
nu pot să-ţi jertfesc moarte , dacă mai ’nainte 
am trăit împotrivă-mi, absurd. 

Acum te strecori tăcut înainte. 
Făgăduinţa-i a mor ţ i lor ! — îi zice — 
Priveşte-mă, te rog! Acum, odată , vezi-mă! 
Nu mă duce cu t ine ! 

— imploră Euridice. 

PĂCATUL O R I G I N A R 
AZ EREDENDŐ BŰN 

Pentru foamea cu care a mîncat . . . 

Fructul 
cu adevărat cel mai pădure ţ 
dar unica posibili tate 
singurul deasupra-i a t î rnat 

Pentru lăcomia cu care s-a înf rupta t . . . 
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Să înfuleci cunoaştere 
să pă t runz i to tu l 
al lucrurilor sens 
v ia ţă moar t e 
legi să dezlegi 
să te mişt i 
să vezi 
să ştii 
to t ce Dumnezeu născoci — 

A pedepsit-o Domnul pen t ru a s t a : 

Durerea pîntecului i-a sporit-o 
să-şi amintească mereu 
şi-n chinuri să-şi nască pruncul , duru t 

„dorinţa în stăpînirea bărba tu lu i ei să-i fie” 
sieşi Iudă să-şi fie 
credinţa sufletul icoană să-i fie 

Şi Adam unde a fost? A tăcut . 

NOAPTEA NOASTRĂ 
A MI ÉJSZAKÁNK 

Ştiţi, de aceea 
e bl înd şi s t răin al meu glas 
fiindcă vorbesc despre întîia noastră noapte 

cînd şi a tunci tot singure-am rămas 
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A R D E R E 
ÉGEDELEM 

Ridică-te Aton în dans de pucioasă 
Rămuriş al vieţii să clocoteşti în raze de f runze 
„Fierbe marea tr is tă a lumii” * 

sub limba ta 
În minunat tînguit voluptuos creşte vîntul de flăcări, 
Pe ale pămîntului vene apa curgătoare loveşte, tropoteşte, 
Cuţitul ce spintecă mielul apa nopţii îl strînge 
Firul de iarbă ţîşneşte, gardul de coaste pocneşte 
Pielea se rupe-n îmbrăţişare, oasele pline de sare 

se rostogolesc 
Braţul te înconjoară vîntul de flăcări În cîrduri 
Păsări revin Din mlaştini 
Vin morţi şi-ntinzîndu-şi aripele 
Hăitui te perechi Se roteşte colbul-fenix-al-lumii 
Uruie floarea-n adînc Explodează 
Apa din mun ţ i năvăleşte Porneşte 
Corabia aripa-i velă de păr 
Minunatule, zboară 

* Pentru toate contextele marcate cu * vezi capitolul Note, pag. 109. (n. trad.) 
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