
A Baltikum költői

Maarja Kangro

A véradó

Egy kis könyvesboltban,
a szupermarket szomszédságában,

valami kincs után kutatva, rossz szokásból,
a körmöm körüli szálkákat tépkedtem a fogammal,
amikor kezembe akadt 
a magyar költészet antológiája,
akkorát haraptam a jobb hüvelykujjamba, hogy 
kiserkent a vérem.
Elképesztő, mennyire vérzett,
Weöres Sándor portréján vérfolt éktelenkedett.
Pánikba estem, ledobtam a könyvet,
és felkaptam egy másikat,
Lotmantól A héja sikolyát télen.
Brodszkij szövegére is rácsöppent a vérem.
Bizonyos könyvek megvoltak már nekem,
mint például Bourdieu és Geertz, 
Huizinga az Akadémia folyóiratában,
és Sartre a Loomingua Raamatukogua régi kiadásában.
De mindegyiket szerettem volna felidézni.
Fekete, fehér és vörös. Vörös, fehér és fekete.
Akár valamelyik ázsiai ország zászlaja.
Aztán eszembe jutott, 
miért ne jelölném meg a regényeket is,
vérem az volt bőven, és fösvény sem vagyok.
Átszellemült, összevérzett arcok.
Néha úgy tűnt, mintha az eladónő zihálva levegőért kapkodna.
Kimentem a boltból,
nem kértem pénzt a véremért.
Azokat a vércseppeket a kultúráért hullattam.
Lehet, még többet is adok, ha megkérnek rá.
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Asko Künnap

Lent délen, az észt erdőkben

Téglás udvaron születtem.
Anyám emlékezete szerint ősz volt.
A tenger felé vezető úton,
két lomha folyó között,
a homokkövön kúszott a hold.
Lent délen az észt erdőkben.

Már égett a kanóc,
a láng macskaként sündörgött a tűz körül.
Esténként porfelhő lepte be az utat,
óriási kupolaként, mint egy templom,
Lent délen az észt erdőkben.

Város város mellett,
az utcákon gazdagság hömpölyög.
Csodálatos dolgokat látni:
repülőjegyek, Lexus!
És a gyutacs csak ég tovább,
Lent délen az észt erdőkben.

Csupán a völgyek nem változnak,
a szurdok mélyén gyűlik a vér,
és az üzleti ebéd alatt megszokásból
a tőr markolatára csúszik a kéz –  mert lentről
jövök, a déli észt erdőkből.

A kanóc elégett, a lőpor felrobbant,
a műszaki boltot a tévékészülékekkel már bezárták,
az eső meg csak ömlik be az ablakon,
a sárlavina elérte az irodákat is,
őseink csontjait sodorva magával
a déli észt erdőkből.

(rövid szünet)

Csóka repül a szépségébe dermedt 
meztelen táj felett,
szúnyog érinti a sámándobok hártyáját,
és kamilla nő a romokon, csendben.
Lent a déli észt erdőkben. 
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Egy északi lány szemében

Egy északi lány szemében
hirtelen megvillan
az egész Földközi-tenger:
akár az éjszakai vihar jelei a part felől,
a csillagtalan éj,
a fekete ölében a Szahara illatát hozó szél,
és a zöld eső előtt
cikázó néma villámlás, 
amelynél látni a hullámok görbe hátát.

Egy északi lány szemében
hirtelen felcsillan
az egész mediterrán reggel:
nyers akvamarin,
zizegő fehér homok
és a fecskék árnyai
Kréta forró sziklafalain.
És végtelen békesség,
mely nagyobb a világnál is,
béke, béke és béke
és harangzúgás a Velencei-öbölben,
a János- és Károly-templomok tornyában.

Mert angyal szállt le és 
tollának melegében 
új nap kél
amit megtölt koffeinnel.
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Jürgen Rooste

Dadaista állam

fiatal koromban nem értettem a művészetet
mert benne éltem
egy darabja voltam

a szovjetunióban születtem

az első világháborúban a széplelkű kommunistákkal
és más lázadókkal meg alkotókkal 
zürichben bujdosott a művészet

ott – a kávézóban és kabaréban – 
a bortól és ópiumtól ittas
erotikus és elektronikus városban
született meg a dadaizmus

lenin – a művészlélek  –
akit később a költők, zsonglőrök, 
bohócok, látnokok és sarlatánok
a véres kezű diktátorok közé soroltak –
ott találkozott duchamp-nal

ismerik ugye a dadaista 
posztmodern ready-made embert,
duchamp-t a misztikus madárgerincet

aki kiállította a piszoárt   
amit szökőkútnak nevezett
s amit lenin helyeselt

ő is valami hasonlót 
szeretett volna csinálni 
valami szépet
és eredetit, erőset

így hozta létre 
a vécekagyló ihlette államot
amit mi észtek húsz évig kintről néztünk 
majd pedig fél évszázadon keresztül belülről
a műalkotás kellős közepéből
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tudom –
a kommunizmus nem létezett
a szovjetunióban biztosan nem
csak dadaizmus volt

lenin és duchamp
a két jó barát  
az örökkévalóság emésztőgödrében

az a vécékagyló
melybe a földkerekség ötöde belefért
örökre meghatározta a művészi szemléletemet
a mai napig kísért az érzés
hogy egy könyvben vagy egy filmben élek
egy óriási vécékagylóban

és egy gonosz művészkéz hamarosan
le fogja húzni a vizet
cscscscscsaaaahhh-hrrrrr-di!!!! 
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Triin Soomets

*

Én egy törpe vagyok, deformált
nádiveréb, dáma
madonna, kurva
erőszakos, nyomorék
homlokomon a pisztolycső
kitépem a nyelvem a számból
leszaggatom a karjaimat
agyontaposom magam autóval
a síri csendben, vastag gumik
nyomják a lelkem
alig ismerek magamra
fellibbentem a szoknyám
elhajtok, nem nézek hátra
csapdában vagyok, kiöltözve
terhesen (ki tudja)
rendben, faluról jöttem, vidéki
kétlábú, aki most jött le a fáról,
emlős, egy másik bolygóról
próbálkozás, isten teremtménye, szüleim gyümölcse
ősnemzetség
csendes álmodozó cinikus sírdogáló
asszony
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Gintaras Grajauskas

Igazság a vitézekről

a vitézek egytől egyig
szörnyen ügyetlenek: semmi mást 
nem tudnak, csak 
a kardjaikkal hadonászni

ha egy vitézt lelöknének a lováról,
láthatnánk, ahogy a hátán fekszik,
és mint a felfordított bogár,
lábaival kapálózik 
(a mérgesebbek még zúgnak kicsit és
körbe-körbe forognak, mint 
egy kilőtt tank)

ilyenek a vitézek

most pedig vetkőztess le, drága, 
meztelen és sudár vagyok
ebben a rozsdás páncélban

Vak gépezet

Ki vagyok én?
Nem tudom, mit mondjak.
Hogy nézek ki? Kinek hogy.
Van akinek nevetséges vagyok,
másoknak szörny. Talán
ők állnak legközelebb az igazsághoz.

Milyen vagyok?
Gyenge és könyörtelen.
Mint a gyermek. Vagy mint a vak.
Hol vagyok? Körülbelül félúton,
a piac és a híd között, az öreg
gesztenyefa árnyékában, de ez
nem fontos, bármikor kézen
foghatsz és elvihetsz bárhova.
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Hány éves vagyok? Rengeteg,
úgy gondolom, talán háromszáz.
Nekem vetik a hátukat, rajtam vakarják 
a csípőjüket az emberek, ezért vékony a bőröm,
mint a papír.
Mit csinálok? Állok.
Várom, hogy megörökíts. 
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Indre Valantinaite

Négyéves királynő

Négyéves koromban lettem királynő.
A ház körül szaladgáltam, az udvaron,
miközben az antennán varjak károgtak.

A tenyerembe éppen csak néhány vonal:
csupa ünnep és élet.
A szájüregben – csokoládéfolt.

Félek a sötéttől. Amikor az alkonyat
szétnyitja lábait előttem,
tekintetemmel bekeretezem a hieroglifát a tapétán
és nem pislogok,
amíg vissza nem jönnek.

Uralkodom és sírok,
a sötétvörös fotelban
hosszan és hangosan,
az üres tévé képernyő előtt,
ok nélkül. 

Lecsúszott a frottírzoknim,
a házi szellem a hálóruhámon,
énekel – nem repül.
És csillog a korona –
egy rubel negyvenért.
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Inga Gaile

A hármas buszon

Így élünk mi,
zsebkendőinkbe és másnaposságunkba elásva,
védj meg minket
minden bajtól,
kerítést húzok magam körül aranyból, félelemből,
kenyérből és szégyenkolbászból.
Így élünk –
ne gyere közelebb,
és ne kérdezz semmit.
Így élünk,
ülünk a babérjainkon –
hagyd azt az embert, az ő dolga.
Nem hagyom, fáradt vagyok, tudja az a dög is,
mit jelent egész éjszaka dolgozni, semmiért, 
éhbérért, köpni kell,
minek dolgozni, ha még autóra se futja,
ha ebben a büdös és szűk bárkában kell összezsúfolódni,
amely össze-vissza hánykolódik velünk,
a sötétben.
Így élünk,
nem engedünk, nem mosolygunk,
nem mondjuk, hogy jó napot,
félünk, hogy elveszik, hogy irigyek lesznek ránk,
hogy valamiről lemaradunk,
az utolsó falatot is felfalják előlünk,
ötvennel többet mint kellene, 
de ez mind csak a gond miatt van, 
jobb ha ülök, és nem látok semmit,
istenem, mennyi rokkant,
elfordítom a fejem,
inkább a fát nézem, 
mantrát mormolok, és valami magasztosra gondolok,
csak érjem el, csak érjem el,
csak engem találjon meg a boldogság,
a vejem lóvéval és egy BMW- kulccsal.
Így élünk,
semmit se látunk,
A gyermek kacag,
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de nem hallom, nem hallom,
a napsugár beszűrődik a réseken,
fogd a rongyot, tömd be a lyukakat,
kiszökik a meleg, mi lesz akkor velünk?!
A szar kormány enni se ad,
nem engedi, hogy nevessek,
és nem tisztel,
emberszámba se vesz,
nem engedi, hogy felkeljek,
nem engedi, hogy leüljön
a várandós, aki maholnap
szülni fog.

De ő csak mosolyog.
Van még remény.
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Rimantas Kmita

A csillogó boltozat alatt

ott ül 
a pénztárgépnél
alig tartja magát
tíz perc múlva éjfél
ki van facsarva
alig lélegzik
talán nem is vesz levegőt, istenem
úgy tűnik, mintha a szájából vér csorogna
csak úgy megszokásból
ott maradt a pénztárnál és ül
rendületlenül

talán csak azért hiszem ezt,
mert tegnap a múzeumban sokáig álltam
szent istván képe előtt
akinek tarkójából vér csepegett
de ő csak állt, arca nyugodt volt
egy bibliával és kővel a fején

én pedig a pénztári futószalagra teszem
a fogkrémet, felrakom és nézem
ahogy távolodik tőlem
mintha valami folyó vinné
ez történik a darált hússal
a multivitaminos szörppel
a két csomag diszklemezzel
a karamellfagyival
két tábla csokival is
egy üveg vodka
jól jön majd a jövő heti tévéműsor mellé
rizs
hajdina
tészta
három piros paprika
rágógumi
500 g sonkafelvágott
egy üveg ásványvíz
kenhető sonkás sajt
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egy csomag friss szőlőszemes sajt
és egy csomag friss vegyes sajt
egy akciós téli sapka
sportpóló – szintén akciósan
300 g hazai oroszsaláta
egy félliteres olajbogyó
egy rekesz sör
fűszerkeverék
egy üveg olaj
egy 40 W-os égő
egy doboz dió
a számítógép monitorját tisztító papír zsebkendő
egy orosz krimi
amelyben hosszú nyomozás folyik
a gyilkos és a szerelem után

a pénztárosnő, úgy látom
nem néz az árura
sem a monitorra, sem rám
valahova félre néz
alig érinti mindazt, amit felpakoltam
és mintha néma lenne,
mintha nem is az ő kezei lennének
elveszi tőlem a pénzt
nyújtja a visszajárót 
tíz perccel, nem, mégsem
már csak három perccel éjfél előtt
elválunk egymástól

nem tudom, mi végre a világ és mindez

és eszembe jut beszélgetésem 
egy költőnővel, aki
csak mondta, mondta
és rám parancsolt, hogy hallgassak
közép-ázsiai komolyzenét
mert ők még nagy érzéssel 
adják elő a dalaikat
ugye, milyen szuper, kérdezte,
tiszta szívből énekelnek,
nekem nagyon tetszik
egyébként-rettenetesen-unom-az-életet
semmi nem érdekel
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érted
itt van minden
ott meg nincs semmi

értem, mondtam neki, valójában azonban
egyre rosszabbul éreztem magam
és még rosszabbul most
éjfélkor
a bevásárlóközpont előtt
amíg taxira várok
és arra gondolok
hogy a pénztárosnő
összepakol
és hazamegy
azzal a vérző szájával
lehet már túl későn
(én már akkor aludni fogok)
és nem tudom elképzelni
hogyan és hova fog hazamenni
nem taxival az biztos
valószínű
hogy innen nagyon messze
nagyon nagyon messze
él
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Karlis Verdins

Én

Ha a belső szerveim működését én irányítom, az nem jelenti, azt, hogy 
független vagyok tőlük. A máj, a tüdő és a vese mind a szívem körül fo-
rognak. Fénylenek és csillognak.

Sok kicsi csillag dobog bennem, megremegnek, majd leesnek. És ak-
kor én megbetegszem. Világosság és sötétség váltakozik a szobában. Úgy 
érzem, sok kis város forog Riga körül, dideregve és remegve a fagytól. 
Másodpercenként óriási energiát és hőt veszítek magamból. Ezért azt 
szeretném, ha te itt forognál körülöttem.

Mese Cynthiáról, a filológus lányról

Amikor Cynthia nehéz és rövid élete befejeződött, felment a mennybe, 
hogy az örök boldogság fényeskedjék neki. De a kapuban ott állt a szigorú 
tekintetű Szent Péter, és azt mondta:

„Nehéz és rövid életed véget ért, de nem engedhetlek be a mennyor-
szágba csak azért, mert a te akadémikus barátaid odalenn fújják a trom-
bitát. Ha örök nyugalmat akarsz, akkor mondd meg nekem Cynthia – mit 
jelent az, hogy diskurzus?”



18 VÁR UCCA MŰHELY 51.

Szergej Timofejev

Tolvajok

Helló. Mi tolvajok vagyunk egy vidéki hotelban.
Várjuk, hogy valaki elengedje magát.
De az is lehet, hogy drogot teszünk az italába.
Aztán átkutatjuk a zsebeit,
Elvesszük az óráját és a pénztárcáját.
Mindenkinek van valamilyen életcélja.
Én egy nagy házat szeretnék, a szobák falán
Óriási Metallica-poszterek legyenek,
Ő meg Hummert szeretne, hogy
Végigszáguldjon vele a főutcán,
Hogy közben, a csukott ablakok mögül
Azt kiabálják utána: 
„Basszátok meg ezt az egész nyomorult várost!”
A zsákmányunk nagyon sovány.
Ki jön ide? Senki a szerelmespárokon és  
A svéd kozmetikai cég ügynökein kívül.
Irgalmatlanul kizsebelünk mindenkit.
Hogy lehet élni ebből a pénzből?
Egyszerűen: kis szobát bérlünk,
Nemrég vettünk egy Toshiba zenelejátszót.
Autóra nem telik. 
Este, a hólepte utcákon, 
A gyér világításban két figura lépdel.
Ezek vagyunk mi, munkába menet.
A hotel bárjába. A tulajdonos megkapja a részét.
Megállapodás szerint, rendesen dolgozunk.
Nem verünk össze senkit, nincs bordatörés.
Az eszméletleneket nem hagyjuk a havon, 
Szépen lefektetjük a bejáratnál.
Úgy tervezzük, hamarosan elmegyünk a fővárosba.
Ismerünk ott néhány alakot,
Az ember mindig többre vágyik, 
Értik? Különben rosszul végeznénk, 
Még majd telenyomnánk egymást kábítószerrel,  
Egymást kirabolnánk, csak azért,  
Nehogy kiessünk a formánkból. 
Az „áldozat” iszonyú fejfájással ébred, 
A „tolvaj” meg hideg borogatással és erős teával ápolja.
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Feltaláljuk magunkat. Természetesen.
Nem fedhetjük fel a város és a hotel nevét.
Nem maradunk már sokáig.  
Semmi esetre sem örökre.

Artis Ostups

A függetlenség után

Mire kiértünk a templomból, a posta vörös teteje alatt, a hold meg-
fogyatkozott szarva körül feljöttek a csillagok, maszatos szemüvegeink 
mögül bámultuk őket. Anyukám fekete filckabátot öltött – a tél krétával 
áthúzta, mint diák a táblát. Később a hálószoba falára ajtót rajzoltam, 
miközben a szekrény tetejéről egy női gipszfej figyelt. Vajon a távolból, 
a vasútról és az autópályáról idehallatszó zajok tágabb teret ígérnek? A 
kertekben varjúfekete tüzek égtek.

   

Balassa Gellért fordításai


