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mi is történt. (Ford. Zsille
Gábor.) Orpheusz Kiadó,

2004.

A székesegyház
tövében
Valamikor júniusban, kora este,
egy hosszabb kiküldet ésből hazai érue,
és még friss emlékezetünkben őrizve

Franciaország virágzó fáinak illatát,
a sárga mezőket és a zöld platánokat,
melyek sebesen futottak a gépkocsink elől ,

egy székesegyház tövében ültünk, a szegletkőn,

és halkan beszélgettünk a katasztrófáról,
mindarról, ami jön, az elkerülhetetlen borzalomról,
és valaki azt mondta, még mindig ez a legjobb,
amit e percben tehetünk -
a sötétről beszélgetni egy ily sugárzó árnyékban .

Lélek
Mi már nem használhatjuk a neved.
Már tudjuk, hogy kifejezhetetlen vagy,
vérszegény, nagtjon törékeny és titkos
gyermekkori vétkek gyanúsítottja.
Tudjuk, hogy mostans ág nem lakhaisz
sem a zenében, sem a fákban, midőn kihunv a nap.
Tudjuk - pontosabban úgy mondták nekünk 
hogy egyáltalán, sehol nem létezel.
És mégis, folyton halljuk fáradt hangod
egy oisszhangban, egy panaszban és a levelekben,
melyeket a görög pusztaságból ír nekünk Antigoné.
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Milosz verseit
olvasva
Ismét olvasom az Ön verseit
egy dúsgazdag tolláb61, aki mindent megértett,
és egy koldusébél, kitó1 elvették otthonát;
az emigránstól és emberkerülőtó1.

Ön mindig többet kíván mondani annál,
amennyit lehet - a költészeten túl, fel, a magasság tájaira,
de a mélybe is, hol éppen elkezdődik

a mi vidékünk, alázattal és félénken.

Ön időnként olyan hangszínnel beszél,
hogy - csakugyan - az oliasá
néhány pillanatra elhiszi,
hogy minden nap ünnep,

és hogy a költészet, miként fejezzem ki,
okozza, hogy az élet kerek,
teljes, büszke, nem szégyelli
a tökéletesség eszményét.

Csak estefelé,
mikor leteszem a könyvet,
tér vissza a város szokott lármája 
valaki köhög, sír, valaki szitkozódik.

Valaki felhangolta
az orgonát
Az üres templomban valaki felhangolta az orgonát.
A gótikus hajóban vízesés morajlott.
A megkínzottak hangja és a tanítványok mosolya
elkeveredett az én égnek szálló leheletemmel.
Az üres székesegyházban valaki felhangoIta az orgonát
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és eljátszadozott a sípok vad önkényével,
lerombolta a házakat, villámot vetett, majd
várost épCtett, stadiont, repülőteret, műutat.

Ha csak egyszer láthatnám az orgonistát!
Ha megfigyelhetném az arcát, a szemét!
Ha nyomon követhetném a kézmozdulatait,
talán megérteném, hová vezet minket,
minket és mindazokat, kiket védelmezünk:
gyerekeket, állatokat, árnyakat.

Görögök
Szívesen lennék talán a görögök kortársa,
társalogni Szophoklész tanCtványaival,
megismerni a bizalmas titkok komolyságát,

de mikor megszülettem, még e1t
és uralkodott a ragyás képű grúz,
s az ő komor rendőrsége és elméletei.

Azok voltak a gyász és az emlékezés évei,
a j6zan beszélgetéseké meg a hallgatásé;
az örömből nagyon kevés jutott -

csak egynéhány madár nem tudott erró1,
egynéhány gyermek és fa.
Például az utcánkban á1l6 almafa

áprilisban gondtalanul kibontotta
fehér virágait, és mámoros
nevetésben tört ki.

Zsille Gábor fordításai
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