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Az, aki velem játszik,
ledöntöne az égtájakat,
céljaimat összezavarta,
szétZilálta a távlatokat
és jót mulat velem.

Kurjongatok és táncolok
kapkodva, törve-zúzva,
nem tudom abbahagyni,
Ptolemaiosz és Galilei

köreit kell egymásba kötnöm.

Nézft, a sötétség tengelye vagyok,
játszi kinyilatkoztatása.
Keress meg, csillagász,
olyan lencséd még sose volt,
mint ez a mai éjszaka.

Holdfény

Hajnalig imbolyogva
járok a holdfény mélyén,
zöld és ruhátlan testek

hevernek szerteszéjjel,
oszlopos templomukkal
egyatt tengerbe süllyedt
márványszobrok, kiket most
kiemeltek, és koszorút
tartó Ialrjukat, fejaket
letépte a horgony.

Tudom, búvár vagyok, kit
az esztelen történelem

mélyére leküldtek,
lomhán ellenszegül a vfz,
a hínárok be/onnak,
szállnak alá a dolgok,
rezreg az elmerült világ,
áldozatok egy arénában,
szarkofágjába hanyatlik egyre
a beomlott égbolt.

Hajnalig imbolyogva
járok a holdfény mélyén,
zöld és ruhátlan testek

hevernek szerteszéjjel,
a roppant rend kibillent,
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rámzúdul, s más leszek már,
ott, éjjel jöttem rá: igaz
amirol nem beszélunk,
hogy durvább élet vár
és gyengédebb halál.

CSORDÁS GÁBOR fordításai

Lipicaiak

Az újság hlreli:
lipicaiak vágtattak, nyeritettek
egy történelmi filmben.
A rádió mondja:
egy milliomos lipicailÚ«ll vásárolt,
s a nemes jószágok nem nyugtalanlwdlak
a repUló-Úlon az Atlanli-óceán fölött.
Tankönyv tanltja:
a lipicai remek hátasló,
a Karszt szUlötte, ezért edzett patájú,
vágtája bUsVu!, heves vérmérsékletét
konok huséggel gazdagltja.

.

Mégis azt mondom, fiam,
hogy e csupa-ideg, nemes állatot
nem lehet holmi egyszeru ~plet [hámjába] fogni:
bár te17nészetesen napsUtésben
a csikók árnyék-sötétek,
éjjel a lipicai kancák
karszt-fehéren világolnak,
de hajnalkor, a Napot várva
igazi fehér-fekete komédiások,
színjátszói, kiismerhetetlen udvari bolondjai
6felségének, akit másképp szólva
szlovén történelemnek hlvunk.

.

Más népek szent tehenet, sárkányt,
ezeréves teknócöket és szárnyas oroszlánt,
egyszarvút meg kétfeju saso kat,
és csodás fónixeket imádtak,
de a mi választásunk a legszebb állatra esett:
cirkuszok és harcterek elismen, szép szolgálatosára,



1992. október

nyergében királynék, aranyos szentségtartókforogtak;
ezért az osW'ák császárok a ravasz diplomatákkal
franciául konspiráltak,
olaszul hódoltak a sz(nésznóknek,
spanyolul imádták a Mindenhatót,
s németill korholták a parasztokat,
de a lovakkal csak szlovénul beszéltek.

*

Emlékezz, fiam, mily titokzatosan
fonódik egybe a természet a történelemmel,
s mennyire killönbiJznek a népek
lelkületak (pattanó) rugója szerint.
Tudod: mi versenyek, iJriJkiJsfutamok földje vagyunk.
Mintha fehér lovaink
egyenest Noé bárkájából menekilltek volna ide,
mintha csak nekilnk rendeltettek volna,
hogy vágtassanak tiJrténelmi legendáinkon,
ajiJvoöe vetett, halasztott legendákon keresztill,
s megleljék nekilnk az ígéret fiJldjét:
rajtuk a mi szenvedélyes lelkilnk a nyereg.

*

Kedves fiam,
szilntelen ezen afekete-fehér paripán illiJk,
mint valami beduin-nagyfóniJk,
szinte iJsszenóttem már ezzel a nemes állaJtal,
utazom rajta, kiJzben imáimat mondom,
csatákba visz, mikor kell
aludni tudok, sót álmodni is ht1lovamon,
halálom majd nyergében ér,
minden tiJrténelmi jóslatunk
beteljesedett e titkokat cipelo állaton,.
ez a vers is itt szilletett,
míg ráVcódtam az ihleto nyeregben.

*

A világos beszéd igazsága
mindig siJtéten komorul,
mint az igazi vers mélysége,
amit az értelem csupán súrolni képes,
hisz a hósiJk a nappali fényben csak botladoznak,
biJlcsek is dadognak a siJtétben,
és sz(njátékos-boh6cok lesznek a kiJltók,
s a szárnyas pegazusok vágtája is gyorsul,
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ahogy átvágnak a mi földank barlangjai fölött,
Közbe" patájuk dobogásával,
tarelmetlen nyihogásukkal, dobrokolással
szantelen ébresztgetik Mátyás királyt.

Ile

AId még "em tudja megülni a lovat,
tanulja meg mielóbb,
törje be e gyönyöru, szilaj állatot,
biztosat. s szabadon aljnn a kiJnnyúnyeregben,
hogya vágta ritmusát átvehesse,
de legfoképp a sejtést órizze konokon,
hogya mi lovaink az idóben messziról jöttek,
s nagyon messzire tartanak még, -
hiszen a motorok gyakorta cserhenhagynak,
az elefántok meg túl sokat esmek,
a mi utunk pedig hosszú:
gyalog aligha érné"k a végére.

NAGY GÁSPÁR fordítása

LOJZE KOVACIC

Dokumentum a lélekrol
RÉSZLET A KRISTÁLYlDO CíMU KÖTETBOL

Amikor belép B., összeszedem minden eromet. Azon egyszeru okból, mert szere-
tem. Ez a szerelem fontosabb nálam és mindennél, ami énrajtam érdekes: középpontja
B. Csak ne gyötörne szüntelenül a félelem, hogy valami baja történik, mialatt a város-
ban szaladgál, vásárol, másoknak intéz dolgokat, és tudom, eközben milyen veszélyes
utakat kell mindenütt átvágnia. Vagy este, amikor eljön a munkahelyéról, és egyedüI
vár a buszmegállóban; mostanáig mindent elkövettem, hogy megvárhassam. Talán túl-
zott a félelmem, de most úgy nézem kettonk életét, mint valami különleges rovar, pél-
dául egy fantasztikus tetu vagy hernyó struktúráját, ami pont olyan bonyolult, mint az
emberé. És elképzelem B. gyors helyváltoztatásait, a hatásokat, az incidenseket, ame-
lyek érhetik:a munkahelyén, az utcán... A tömegben a nó a legészrevehetóbb, mindig ó
fizet rá, az emberek természetüknél fogva spiclik, mindig mindent szóvá tesmek, csípás
szavakkal mondanak ítéletet minden felett, ha értik, ha nem, csakhogy a hallgatóság
meg legyen elégedve... B.-n mindent szeretek, a testét, az érzéseinek, kívánságainak a
másságát, szeretem az emberekbe vetett különös, feltétlen bizalmát, mindenki iránt
megnyilvánuló segítókészségét, alaposságát, ahogyan szívességet tesz másoknak, és
hogy ezt maga sem veszi észre soha, másfelol pedig, hál' Istennek, az emberek, a tanít-
ványai belé vetett bizalmát (1934-beo született szép fiatal theachetjükbe), az 6, mint




