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Utassy József
1.
Félárván n�ttem én fel özvegy
anyám mellett – volt � egész árva.
Nem adtam meg magam…
Nem voltam h�s sem.
A pokolig értem.
Ám gy�ztem s felmásztam a napvilágra.

Gyakorlatozott a terror rajtam,
de a Tank sem menthette tovább.
Magától d�lt össze sivár hatalma.
Vártuk, ámbár váratlanul talált.

És minden, miképpen volt, úgy maradt –
nem veszett el hazám,
de felénél is kisebb boltozat
borul reá és borul reám.

2.
Oroszországban ölték meg apám. Háborús papucs kopogott.
Mindennapi kenyér táplált. Sz�kek voltak a mindennapok.
Esthajnalcsillag – virrasztottam sok éjet és napot.
S megszültem magamból apámat, én konok.

Fiam született. Apja volt, anyja és hazája.
A legbecsesebb volt �. Az egyetlen.
Mire feln�tt, elment � is a sárba.
Így hát magam fiammá is lettem.

Lelkem elvált testemt�l végre.
Hogy esett, nem értem, de ismételhetetlen.
A földön is árva voltam, s most árva az égben.
Önmagam apja s fia – vagyok már magányos szellem.
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3.
Talán mivel azt akartad, mint �,
hogy magad maradj az egyetlen igével,
azért fosztott meg minden szükségest�l
s vetett meztelen a puszta mez�kre.
S újraalkottál mindent,
s végül, mint �, magaddá váltál,
lettél magadban Atya, Fiú és Lélek –
vagyis a hármas egység.

S már a végtelenség táplál.

Kiss Benedek fordítása

Dél
N�k mosnak a folyón, s fölöttük
lomhán elnyúlva t�z a nap…
Ebédjük után a gázlón bukdosnak
a dinnyehéjak és aránylanak.

Állnak a kristálytiszta vízben,
szoknya t�zve derekukhoz,
teregetik a sz�nyegeket,
és záporoznak a sulykok…

Amikor már mindent kimostak,
levetk�znek a boldog f�z mögött.
Elkergetik a gyerekeket.
Testük tet�t�l talpig lánggyötört…

Sikongva vetik maguk a sodrásba,
és kezdetben, még elhalón,
föl-föltolul torkukban nevetésük,
majd harsány lesz, kicsattanó…

Pezseg a víz… És a látványtól
forrósodik a lehelet
a bokrokban, ahol a pásztor
ül. És b�gnek a tehenek…

Rezseg a fullasztó forróság.
Ruha, leveg� egybeolvad.
És ahogy a pára fölötte,
a nap is lassan tovaballag…
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Pitypang
Földb�l bújtam el�, a földb�l,
mint a többi f� és virág.
Ha nincs is itt a szél, süvöltöm,
tudom, keres, jön s rám talál…

Miért vagyok én ily tünékeny –
rázza gömböm a félelem,
napot, mez�t faggat serényen:
– Ki szánt ilyen sorsot nekem?

S ki hagyott itt a rekkenetben
meredek ég és föld között,
hogy a szelet várjam szünetlen,
ki majd e csöndb�l elkötöz?

Egy pillanat és összeomlok
csöndem fullasztó magasán,
és meg sem értve minden dolgot,
a lelkem máris messze száll.

Ítélet
Végül nincs ítélet…
Sem isten, sem ördög nem ítél
fölötted, csak utad ér véget,
és nem létezel soha többé.

T�nt csalások, vétkek, bajok –
de értük jócskán megfizettél.
Hibáidat sorolhatod,
bocsánatos b�nök lettek rég.

Ha a legiszonyúbb tetted
jönne is el – oly kés� most már.
B�ntudat hamvad el veled,
és félelem. – Föl nem támadnál.

Meglévén mindent mélyekig,
pilládat zárod majd magadra,
s leveg�t véve – az utolsót –,
tisztán és könnyen törsz magasba.

Utassy József fordításai
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