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Utószó helyett

Egy álmot láttunk te meg én, nem 
jutott nekünk különböző, 
de volt benne olyan erő, 
mint a tavasz jövetelében.
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Halasi Zoltán fordításai

Halasi Zoltán

FORDÍTÁS UTÁN

A nna  Ahmatovának

A bodza újat hajt: üdvözlet 
Marinától Annának.
Nincs különbség az élet s közted. 
Habár az -  megszokás csak.
Te mondád, aki lekörözted, 
örök vádlott, a vágyat.

Vagy mégse? Azzal néztél szembe, 
akit muszáj vallatva várni, 
tévedve tükör-végtelenbe 
magadból kitalálni?
Emigráltál a szerelembe.
Tanúja Modigliani

rajza lett, sok versed. Előbbi 
az ágyad felett lógott, 
utóbbiak valami őszi 
önkívületbe oldott 
kínörömöt, halál előttit 
rejtenek, néma kódot.

*

Hallgattam végig, honnan szólhat 
a hang, a sose cifra.
Bevallhatom most már utólag, 
nem tudom, mi a titka. 
Harangöntésről, ennyit rólad. 
Keresztet vet Boriszka.
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AZ ELFORDULÓ

Idejekorán vagy örökre későn, 
rendíthetetlen jótét véznaság 
áll a hőverte poros parti rézsűn, 
hol kőoroszlán sütteti hasát, 
és lenn olajos fényű barna gallyak 
akadnak fenn a ringó pontonon, 
kárókatonák ülnek, mint a varjak, 
tovagyűrűző hullám-hantokon.

Ideje van, hogy is érkezne későn, 
valaki ismerősként besegít, 
az útra jegyet ad, s a jótét kézből 
az tovább vándorol -  mással telik 
be, másként, a mindig beláthatatlan, 
s ki tudja, nem épp ez benne a jó, 
ezzel távozik, attól elszakadtan, 
jön a villamos, kifut a hajó.

Ideje múltán, visszatérni későn, 
fel-felzsibong a parti vascövek 
és az autóút határolta térből 
a hajókázni induló tömeg, 
költők, vidámak, fiatalok, írók, 
utánuk egy felröppenő sirály 
firkant kérdőjelet, mely visszavillog 
s az alkonypírban szétszitál.

Ideje nélkül, már sohase későn, 
mint akinek minden perc elege, 
a véletlen hunyorog napba nézőn, 
s akár a váll iker sziromhege, 
a kékségbe beléforr mélyebb kékkel 
és kínálja nem mozdulón magát, 
forognak bár cikázó szárnycserékkel 
sirály-nappalok, varjú-éjszakák.

*

Ha volna felhő, az is vízre szállna, 
és tenger ellen folyna a folyó, 
a nap, ha tudna, egy napra megállna; 
visszafordulna az elforduló.


