
Pia Tafdrup 
ARCOD  
Dit ansigt  
 
Azért írok tehozzád  
hogy magam is élővé váljak 
 
arcod még egyre 
világlik, szemed 
 
a zöld szín alatt 
mindenre rálelek 
 
arcod világlik 
a vonásai élesek 
 
mit néked adnék semmi más az 
csak ami az enyém 
 
tűznél nagyobb amit ígértem  
de betartom ígéretem  
 
ezt azért írom le  
hogy megértsem  
 
hogy az arcod miért világlik  
noha te nem vagy itt  
 
mért hallom mindenütt a hangod 
akár szikrázó csöppeket a háton  
 
a szavakkal, papírral s a hét szólamú  
fájdalommal mért vagyok egyedül  
 
félek mivel 
egyáltalán nem félek  
 
saját oldalamon megyek 
az utcán lefelé  
 
járok ki és be 
a világban  

    334                                           Észak hírnökei 



a valóság itt van velem 
csupán te nem 
 
csupán csak a szavak 
fűznek össze bennünket 
 
karolva fogadlak 
arcod világlik. 
 
MINDEN  VERSEM  
Hvert digt 
 
Minden szavam olyan toll  
amelyik világít 
akár a szív a testben  
 
minden mondatom egy-egy szárny  
 pillantásodként érint engem 
s minden mást elfeledtet  
 
minden mondatom egy-egy madár  
keresgélve szárnyal át az égen 
s az újrakezdéshez taszít vissza engem 
 
a szó a toll a szárny: fölröppenő madár 

 
UTÁNA  
 Bagefter  
  
Utána már minden más 
a napok arctalanul siklanak tova 
én pedig vékony vércsíkot húzok magam után 
szememben a szorongás 
alakját látod  
az álmok fátyla mögött úszik 
a tér tágasságával önmagában 
partra kivetődött hal 
ezüstfehér pikkelyére hasonlít. 
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NYITOTT  SZEMMEL A  VÍZBEN  
Med åbne øjne i vandet  
 
Szavaid utat lelnek   
hajszálaimon át  
besurrannak fülembe  
és apró kavicsokként  
rakódnak álmaim aljára  
a fény minden árnyalatában  
ragyogva  
csillogó fényesen akár a halak háta  
s moccanás nélkül is miként  a szem 
tekint fel a világló víztükörre.  
 
AZ  ÁLMOK  ITATÓHELYE  
Drømmenes vandingssted  
 
Az, akinek fülei vannak a hallásra, 
képes felfogni a hangtengert, 
ahogy a szavak víz alatti áramlása 
előbukkan a sötétből s tovafolyik 
felhőkre emlékezve, 
árnyékokra, kanyarodására folyóknak 
s a szélre a füvek közt. 
A hal selyemfinom, áttetsző uszonyaira, 
a farokuszonyra, hát- és melluszonyra, 
a has két uszonyára, a két kopoltyúra, 
erre a hét szárnyra, mikkel a vére űzi 
a világ tengerein át 
éjtől éjig 
delfincsontok,  megkövesedett csigák, 
osztrigakövületek és zöld algák között, 
mik nappal örök tavaszként világlanak. 
A szivárványív hét színével, 
hogy úgy száguldjon át az égen, 
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ahogy első őze az évnek 
fut ugrándozva a mezőben. 
A szivárvány hét színe ez, 
mértani pontossággal húzva 
a lélek mennyboltozatára, 
mielőtt még a legősibb gerincesek 
benépesítették a vizeket, a kor, 
mielőtt még legelsők a partra léptek, 
hogy aztán kétéltűeknek adjanak életet, 
hüllőknek, madaraknak s végül annak, 
aki itt ül most, csendesen figyelve. 
Az, akinek szeme van a látásra, 
jól figyeljen fel arra, amikor 
eső kezd esni, amikor a cseppek 
úgy hangzanak, mint a fény a zenében, 
tisztán, akár a fiú első magömlése 
s nem kevésbé az utána következők, 
mikor a sziklatömbök és a szirtcsúcsok 
közt az akusztikus szivárvány 
finoman előlángol a szétporló vízből, 
zuhanva fölfelé, 
s az ember a lüktető, kéklő pillanatban 
szédülve vall szerelmet életének, 
éppen, mivel sajátja 
s tudja, hogy véges, 
épp úgy, ahogy e vers kapuja is 
most becsapódik.  
 
SZÁZLÁBÚ  
Tusindfødt  
 
2. 
Akár pisztoly csöve 
mutat a nyelv rám. 
Én csendben állok és várakozón, 
majd lélegezni kezdek a szavakkal. 
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26. 
A zúgás a sínekbe, mielőtt átrohan a mezőn a vonat, 
széllökés a fák lombja közt, mielőtt elkezdene esni, 
a csend, mielőtt megjönne a vers, a test, min áthatol 
a fény s tisztán lát, megelőzve a gondolatot is. 
 
29. 
Folyton feledjük, milyen magányos is tud lenni, 
ha utazik, az ember. Elbúcsúzik, 
vodkát iszik holdfénnyel a városi bárban 
s az idegen, szeles rakparton önmagával találkozik össze a szélben. 
 
65. 
A szerelem vakká tesz, ezt Platon óta tudjuk, 
Terentius szerint az őrületbe kerget, 
de hogy élőhalottként eltemethet, kényszeredetten 
s gyengülő szívveréssel valljuk be csupán. 
 
71. 
Ha az égbe jutunk, 
csontvázunk is velünk jön? 
kérdezi a gyerek. 
S a sok csont, mit a kutya megevett? 
 
77. 
Létezik az Isten szó, 
tehát létezik Isten maga is. 
Istenre rátalált a nyelv, 
noha Istent senki se látta. 
 
84. 
Mikor már telek hava halmozódik a szívben 
s az évekkel mindinkább magunkra hasonlítunk, 
csak felszínes pillantást vetünk arra a lényre, 
ki idegenül-bántón mered ránk a tükörből.  
 
101. 
Ha messzebbre akarnánk 
jutni, mint álmainkban, 
akkor százlábúként 
kellene megszületnünk. 


