Sherman Alexie

Ropit, papadumot csipeget, viszkizik,
slágerekbe hallgat bele,
Körbejár szobákat, kérdéseket.
Az őrjárat vége: akár távozhat is
Angolosan, a hangzó ködbe kiléphet,
Anorákjában hazakerekezhet,
Hogy jó korán lefeküdjön.

DACHAU
1.

Imreh András fordításai

Hazudtunk német házigazdánknak
a napi terveinkről. Dachauba mentünk
Diane-nel, nem ritka albumokért Münchenbe.
Talán tucatnyi látogató lézengett
a táborban, nem volt turistaszezon.
A tábor zord volt. A múzeum egyszerű.

Der treue Husar
Volt egy órám egy este, vagy inkább es war einmal,
egy moziban, túl fura, hogy az egészet be
bírjam sorolni a hetedik művészetbe,
inkább a lelki gyötrelmek fiókjába zárnám

Ott azt vártam, egyszerű lesz, amit
érzek: gyűlölet, düh, bánat. Ez volt a terv.
Hogy aztán versbe írjam, miként
lelt pompás otthonra Dachauban a hideg tél.
Én leszek a zsidó, aki nem élte túl.
Én, az eszményi metafora. München

(mért mindig az ember legvadabb fájdalma számán
áll meg a mutató?) – a szomorúság itt lépett be,
és ragadt nálam ein ganzes Jahr - vagy egy életre,
ezzel a huszárral. Három hang, és íme - árán
egy szebb napnak - Párizs mindenen keresztülvágva
fals bajor flonflonokkal, győzelmi trombitákkal
menetel Németország felé egy gyerek nyomában.

csak egy rövid vonatút a pokoltól. München
viszi el a balhét. Gondoltam, egyszerű lesz,
de kerültek a táborban az egyszerű válaszok.
Formát öltött a vers, így lett minden
korábbi tervem önzés. Mit mondhatnék én,
aki egy telet sem éltem át Dachauban,

Eltelt három év, de a Nap még ma is egy földbe vert
karó a parkban, hol én állok: katona, őrhelyen,
szökő háttér előtt, és mindig újra: kein Ende mehr.

Belépve macskatalpon, egy klezmer fonalán
máris a kalandok repülő szőnyegére ülsz,
mint szent iratok utazó ügynöke - így kerül
öklödbe bőröndöd füle, sivatag alád.
A tenger vizébe ejted fa próbababád,
de a próba-hullámsír túl tágasra sikerül
e keményfejű, de apró prófétatest körül,
s egy keserű gyomor mélyében végzed tehát,

egy csúcsíves templom meleg hasa üregében
sorsa nem érhet el már sohase Ninivének.
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SHERMAN ALEXIE
1966-ban született, egy
indián rezrevátumban
nőtt föl az USA-ban,
Washington államban,
prózaíró, költő,
filmeket is készít.

a falakon belül? Elképzelhető
a hamu és hó évszaka, a lángok, a gödrök?
München rövid vonatút Dachauból.
Kis német tudással is egyszerű odajutni.
Néhány fémpénz, és más terv
nem is kell. Eltagadtuk a háziak

Kripta*

egy kriptában a tizenegyedik kerületben,
költőcske Jónás, valami pótszer-főszerepben,
mögötted radiátorrá szétszerelt csontvázak,
projektor pislog le rád valami cetszilákat,

nagy és kis hazugságok

* A Babits Mihály Jónásából
(ford.: Nicolas Abraham)
Donatien Guillot által rendezett
2014-es előadás alkalmából.

előtt, úgyis folyton arról beszélnek,
nyíltan, akár az évszakokról.
Dachau ma is Dachau. A háziak terveiben
nem szerepelt, hogy mást higgyenek.
Münchenben mutatták a nácik házait,
csak úgy egyszerűen: − Szégyelljük Dachaut −
mondta Mikael −, de mi van az összes
amerikai Dachauval? A ti országotok
haláltáboraival? − Igen, Mikael, a kérdés
egyszerű, észrevétlen, mint a múló évszak.
Mikael, sajnálom, hogy hazudtunk
Münchenről és Dachauról. A terveinkről.

(Kemény István fordításai)
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4. az amerikai

Dachaun belül talán örök a tél.
Talán nem hiszünk többé az évszakokban,
mert a láger építői még élnek Argentínában,
Washingtonban, Münchenben.
Egyszerűen élnek. Fiaik, lányaik eszik a kenyerüket,
és kezdik érteni a tervet.

2. a történelem

Hogy mi, az őslakók, mit gondolunk a hazáról?
Tömegsírok fölött dermedten állunk.
Várjuk, hogy felépüljön az a múzeum.
Halomba rakhatjuk a cipőket mi is. Tizenhárom
emelet magasan töltenék be a várost.
Hogy mi, őslakók, mit gondolunk a hazáról?
Várjuk, hogy felépüljön az a múzeum.

házimozi

hiába tagadjuk, hamu a vég,
hamu a kezdet, közös a múltban a tűz.
Listákról lekerülni nem elég,
hamu a kezdet, a vég.

Sand Creek és Wounded Knee a dédunokákon
mereng, az indián háborúk veteránjain, lányok
és fiúk, holtak örökösei, vesztesek vagyunk.
Hogy mi, az őslakók, mit gondolunk a hazáról?
Tömegsírok fölött dermedten állunk.
Várjuk, hogy felépüljön az a múzeum.

Tagadod a háborút, míg el nem űz,
míg nem hurcolnak a láger felé,
a végső percig ellenszegülsz,
hogy levetkőztetve lódulj egy tiszt elé,
ahol zsidóbőr lámpa fénye tűz.
Dachau felett most párás az ég,
hamu a kezdet, a vég.

3.

5.

a tűzimádók dala

Tüzet okád ma
a templom tornya,
hamu, hamu.
Magas a máglya,
gyerek a fáklya,
hamu, hamu.
Lobog a lángja,
a hazug bánja,
hamu, hamu.

gyakran ismételt kérdések

Miért vagyunk itt? Látni mit akarunk?
Mi várhat ránk a zárt ajtók mögött?
Bocsánatkérésre számítunk
A náciktól? A szellemük örök?
Megvan a jegy. Befizetve a múlt.
Miért vagyunk itt? Látni mit akarunk?

Lobog a lángja,
gyerek a fáklya,
hamu, hamu.
Tüzet okád ma,
a hazug bánja,
hamu, hamu.
Magas a máglya,
a templom tornya,
hamu, hamu.
Magas a máglya,
a hazug bánja,
hamu, hamu.
Lobog a lángja,
a templom torna,
hamu, hamu.
Tüzet okád ma,
gyerek a fáklya,
hamu, hamu.

A jelenet vált. Más a színpadunk.
Kemence, lapát, vasajtó, zömök.
Bocsánatkérésre számítunk,
mert nem akarták látni a hamut
a németek zárt ajtajuk előtt?
Miért vagyunk itt? Látni mit akarunk?
A többi ország? Jobb, aki lapult
a saját fehér ajtaja mögött?
Bocsánatkérésre számítunk
a türelmesektől, mert náluk a kulcs?
Az ajtó, az ajtó, az ajtó örök.
Miért vagyunk itt? Látni mit akarunk?
Bocsánatkérésre számítunk?
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6. már szabadon

Nem vagyok zsidó. Vendég lehetek,
ez a színház soha be nem zárhat.
Újdonságot a halál nem jelent.

Ha zsidó lennék, hogyan gyászolnám a holtakat?
Szpokén vagyok. Virrasztok.

Melyik nép gyújt tüzet legközelebb?
Melyik népből lesz hamu vagy zsarátnok?
Párás lehelet, Dachau hideg.
Újdonságot a halál nem jelent.

Ha zsidó lennék, hogyan emlékeznék a múltra?
Szpokén vagyok. Könyvet lapozok.
Ha zsidó lennék, hogyan mennék örömmel táncba?
Szpokén vagyok. Pénzt dobok az automatába.
Ha zsidó lennék, mikor énekelnék?
Szpokén vagyok. A rokonokkal dobolok.

Lázár Júlia fordítása

Ha zsidó lennék, hogyan szeretnék?
Szpokén vagyok. Indián nő suttog a fülembe.
Ha zsidó lennék, zavarna-e a hamu?
Szpokén vagyok. Dohánnyal kínálom a vendégeket.
Ha zsidó lennék, hogyan mesélnék?
Szpokén vagyok. Kezem a pulpituson.

Domina Zsóka munkája

Ha zsidó lennék, hogyan aludnám át az éjszakát?
Szpokén vagyok. A tévé megy hajnalig.
Ha zsidó lennék, hogyan találnék haza?
Szpokén vagyok. Behunyt szemmel lépek a folyóba.

7. fagyhatár alatt
Párás lehelet, Dachau hideg,
hálásan húzom össze a kabátot.
Újdonságot a halál nem jelent.
Precízen szögletes minden épület.
Minden sarkon szellemet látok.
Párás lehelet, Dachau hideg.
A történelem tiszta és kerek,
cipők, fotók, feljegyzések, számok.
Párás lehelet, Dachau hideg.
Sírni szeretnék. Megfáradt fejemet
pihentetné hamvas, havas árok.
Párás lehelet, Dachau hideg.
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