
leomló muszlin lágy esésű
kapaszkodás a szavakba az
érzésekbe színekbe hangulatokba
vágyakba rajongásba hajnalokba
alkonyatba éjekbe miközben semmit
nem tudni előre hagyatkozva
tervezhetetlen utakra
kereszteződésekig tévedten
bolyongva írni a jelent írni a
mát múlt nélkül jövőre nem
számítva eljövendőt nem remélve
csak most csak ma csak
legyen velünk aki
megadja nekünk a mindig
mostban a
jelenlegi mát

Egy költő szörnyű
álma
Képzeld, mit álmodtam.
Szemlátomást minden épp olyan, mint nálunk.
Talaj a talpuk alatt, víz, tűz, levegő,
függőleges, vízszintes, háromszög, kör,
bal és jobb oldal.
Az idő tűrhető. A táj se rossz,
és van egy csomó beszélni képes lény.
De a nyelvük, az más, mint a földön.

A mondatokat valóságforma uralja.
A nevek pontosan egyeznek a dolgokkal.
Semmit nem tesznek hozzá, semmit nem vesznek el, nem

változtatnak vagy módosítanak.

Az idő mindig megegyezik az óra idejével.
Múltnak, jelennek szűk játéktere nyílik.
Emlékezésre egyetlen elmúlt másodperc marad,
jóslásra egy második,
amely épp megkezdődik.

WISŁAWA SZYMBORSKA

193

Eleje:Layout 1  2013.02.15.  11:44  Page 193



Szavak — csak a legszükségesebbek. Soha eggyel se több
a kelleténél, és ez azt jelenti: semmi költészet,
semmi filozófia, semmi vallás.
Efféle kihágás ott szóba se jön.

Semmi, amit csak képzelni lehet
vagy behunyt szemmel látni.

Ha keresnek valamit, csak azt, ami kézenfekvő.
Ha kérdeznek valamit, csak azt, amire van válasz.

Fölöttébb ámulnának,
ha képesek volnának ámulni,
hogy létezik valahol ok az ámulatra.

Nyugtalanság, például: ez a szó ott trágárnak minősül,
nem volna mersze belopakodni a szótárba.

A világ világosnak tűnik
még a legmélyebb sötétség idején is:
mindenki megkaphatja elérhető áron.
Senki nem kéri a pénztárnál a visszajárót.

Érzések adnak kielégülést. És semmi nincs zárójelben.
Az életnek pont a végén. És a galaxisok dübörögnek.

Valld be: költővel
ennél rosszabb nem történhet.
És aztán annál semmi jobb,
mint hogy gyorsan felébred.

Ha
Ha beszélni tudnának a dolgok —
de ha beszélni tudnának, hazudhatnának is.
Főleg a szokásosak, kevésre becsültek,
hogy végre magukra vonják a figyelmet.
Borzasztó elképzelni,
mit mondana nekem leszakított fejed,
és neked — a lakáskulcsom,
a vén fecsegő.

Báthori Csaba fordításai

194

Eleje:Layout 1  2013.02.15.  11:44  Page 194


