
Kortárs lengyel költők versei

Robert Król

Mall

Alkonyodott, úgy mint most is.
Hamu borított mindent,
finom, áttetsző por.
Mall a legjobbkor ment el.
Éppen amikor a kövér földiepreket szüreteltük.
Az udvar tele volt galambbal,
a homok tele műanyag hulladékkal,
olyan szintetikus színűvel.
Khaki volt minden.

A sövény sugarakban áttört a falakon.
Folytak a ragacsos levek, a távolodó idő szirupjai.
A napsütés kísérteteinek sebhelyes arcán térkép.
Legyek tapadtak a langymeleg ablaküveghez.
Epernyomok a hosszú nyakú poharakon.
Minden megvilágosult a vég fenyegető szorításában.
Ezt nem növi be gaz.

Hírnökök jöttek, a fecskék képében.
A széltől oválisra görnyedt naplementékben 
állt a szakadék szélén és Rastát szólította.
Ő pedig odafutott, és a lábához heveredett.
Mall augusztus attributumait
öreg stadionokba halmozta.
Fogával tépte fel a rozsdás konzervdobozokat, 
hogy tüzet rakjon bennük kartonpapírból,
és nem mozdult a lángok mellől.
Kicsit odébb gombák nőttek.

Robert Król 1981-ben született. A krakkói Jagielloński Egyetemen tanult. 
Jaslában él.
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Adam Zdrodowski

Disappearing Act
(dal a kalandok után)

Kezes. Vajon mit lehet kezdeni
egy ilyen furcsa szóval?
Valószínű, hogy vers lesz belőle.
A kalandok utáni vers olyan megrázó volt.

Miattad fázik meg a nyitott erkélyajtónál reszketve,
(vajon a költészetnek nincs szüksége fényre?)
Amikor a szerző alszik,
amikor a szerző szundikál,
és amikor felébred, mert már este van.
Este pedig kaszinó, kártya,
krikett, vakond curryvel.
(Van még egy kis megtakarított pénzem.)
és abesszín káposzta.

Ami a munkát illeti: reggel nyűglődés.
Este pedig a szokásos.
Csak azt nem tudom, délután mit vegyek fel.
(Átöltözni, titkolózni,
a sötétséggel eggyé válni,
mosollyal fűszerezni,
emberi dolog az.)

És épp ilyen szép dolog 
eltűnni, simán csak menni előre
Off. Valószínű, hogy egyre kisebb
és kisebb leszek.
I feel like I’m dissappering – 
getting smaller every day.

Közben megyek a spenótért
rokfortért meg leveles tésztáért –
és eltűnök a bolt ajtaja mögött.

Adam Zdrodowski 1979-ben született. Angol nyelvészetből doktorált 
a Varsó Egyetemen. Műfordítással is foglalkozik. Varsóban él.
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Maciej Robert

Szerencse

Hivatalosan is ősz van.
Lassított takarítás a parkban.
Az emlékmű vetkőztetése.
Sztriptíz. A fejét is levették,
ott hever a fűben,
nem lehet tőle focizni.
A többi testrész oldalt felhalmozva.

A néptribun.
Az iskolába vezető úton
mindig megmarkolják a tökét.
Merthogy szerencsét hoz.
Ezért sokkal fényesebb a többi résznél.
Ma a kopasz történelemtanár ötösöket osztogat
És hazaenged mindenkit
még kicsöngetés előtt.

Szeptember

egész nyáron csak az árnyékban,
a gesztenyefa idén a többiek fölé nőtt,
mindent elborít, ezért aztán egész nyáron 
árnyékba húzódva, Zakopanéban sétáltam 
a barátnőmmel, (andalgás, kártya, jövendölés, 
a pikk bubi a „Leggyöngébb láncszem” –
üvöltés bele a képernyőbe)
az utolsó augusztusi hétvége a szülői birtokon,
túl sok volt anya gúnyos tekintete,
fulladok tőle,
holnap már hánynom kell
az örök elővigyázatosságtól
és most még ez a fattyú is,
az óvoda fehér fala
eső után a ráhullott téglaportól,
úgy néz ki, mintha lehányták volna sárgarépaszósszal.
A szuka meg a második emeletről
a lehűlésről fecseg.
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Pollywood

Nem tudom. Eddig egészen másként láttam.
A napok mint a fosszíliák, a csontvázak
büszkesége önnön célszerűségükre,
Kambria előtti biztonság.
Ma azt álmodtam: autóban ülünk,
én a kormánykeréknél bénázok,
miközben lassan kialszanak a fények,
a mutató szerint tele van a benzintartály,
valahonnan föntről látom, ami nevetséges.
Tisztán ébredek, már nem érzek semmit.
Ne érts félre, ne érts meg egyáltalán.

Igen. Hallottam valaki hangját a telefonban,
lassú rekedtes. Marhaságból fordítva tartottam
a telefonkagylót. Kedvetlenül letudott 
ritmusgyakorlatot láttam, a teafőző fütyült, fütyült,
végül kiköpte a fütyülőt. A szél megemelte a függönyt.
A száj szélére rászáradt nyálkristályok.
Légbuborékok. Akár úgy is tűnhetett, 
valaki hozzám beszél. Nem gondolok már rá,
többé nem gondolkodom,
– hallod?

Szeánsz

Az éjszakai csend után kezdődik, mint mindig.
Amióta a város befogadta az olcsó repülőjáratokat,
a gyerekek és az állatok rituáléjává vált.

És az onkológiai hulláknak, akik a kórház 
kivilágított folyosóján érkeznek ezen az órán.
Soványak, csíkos pizsamás csontvázak.
Csak óvatosan, mert az a csend, az a fájdalom
és a pizsama csíkjai, táncot járnak a térd körül.
Az üvegkupola alatt gyülekeznek,
és fuldokolnak a füstben, miközben az eget bámulják, 
a Boeingok feliratait próbálják megfejteni.
Ott beszélgetnek arról a szürke ökölről, amely 
megnőtt bennük, átfestette a testüket, mint valami 
piszkos szivacs. Ott beszélgetnek a kórházi parkról, 
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a repülőgépekről, a repülőtérről, az autókról, a szállításról,
és a kurvákról, akik már egy órája kint vannak a parkolóban.
Minden a családban marad – az asszonyok a konyhában,
fiúk a gyárban. Béke. És akkor a legfiatalabb elkezdi 
pörgetni a hamutartót a fém asztalon. Szinte vág az a hang. 
A vér fel van vizezve, nedves lesz tőle a hamu.

Maciej Robert 1977-ben szülelett Lodzban. Esős időszak című könyvével 
debütált 2003-ban. Különböző költészeti fesztiválok díjazottja.

Julia Szychowiak

Úszva

Kössük el a csónakot.
mégha törött is az evező,
úgysincs már otthonunk.

De most itt vagyunk és erősen össze
vagyunk fűzve, mint a szempillák.

A halak sírva fakadtak a tóban,
amikor a fésűmmel a hajadba túrtam,

kitartóan rágcsálták arcunkat,
majd eltűntek a szemgolyónkban.

Öntudatlanul

Ebből az öregségből már nincs visszaút,
olyan mint a hó, amit lesöpörnél az arcodról. 
Lehunyt szemmel lélegzem.

Félek a teljes megsemmisüléstől, a megkövült álomtól,
a teljes kiszolgáltatottságtól,
ezért a fejezetek és sorok közé rejtezem,

a tenyereddel, egyszerűen, megkísérlem.
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Hajnalodik

Az ügyetlenség, mint a rosszul begombolt ing
hosszabik oldala. Nem akarom leírni a 
hajnali látomásaim. Pirkad, már látok,
forró villanykörtét hűtök a tenyeremben.
Az álomból kihull némi kéreg leválva a hajlott törzsekről. 
És levegő. Virradatot akarok!

Soha nem gondoltam arra, hogy megszületek.
Nem tudom, melyik házban fogok meghalni,
és hogy melyik szoba hal meg bennem először.

Pirkad, vacogok a nyárban,
a folyón egy árny suhan.

Julia Szychowiak 1986-ban született Wroclawban. Pedagógus, sérült gyere-
kekkel foglalkozik. Kiezycében él. 

Joanna Wajs

A kígyók ura (II)

Le tudom neked írni azokat a helyeket, ahova nem vitt el,
azt a házat a csatornánál, elszáradt borostyánnal 
a konyhai könyöklő fölött, a zöld vakolatot 
és a tetőn az oroszláncsonkot a famanccsal.

ismerem a részleteket is; a lyukas padlót,
ahol a kávé kilöttyent, és a cipősarok nyomát
a lépcsőfokon, a szemüvegkeretet, szinte fájón elüt 
a sötét asztallaptól; mindennek megvan a saját lenyomata 
és minden árnyékot vet, még az ösvény is,
amelyen eltaposták a sünöket egy nyári délutánon; 
a vonatból látta, amikor Belgiumon keresztül utazott és
épp félretette Celánt,
(gyönyörű vörös ülések voltak a kupéban, 
a napsugarak kihangsúlyozták a szövet barázdáit)



9

hangokat hallok; hirtelen összecsukott könyvek 
csattanását, repül a por, 
léptek alatt nyikorog a padlón, 
ujjak suhannak a cukros earl grey-jel leöntött 
zongorabillentyűkön

minden évben másik országban;
mosodai számlák tömege,
és fakó fényképek hullanak ki a regények lapjai közül,
amiket nekem kölcsönöz
és egyre több úti célra bukkanok 
a jegyzeteiben

óvatosan csinálom, büszke precizitással, 
hallgatva a saját helyekről,
amelyekre évek óta nem kapok engedélyt, se megértést

és tovább töltögetem az éveket, amelyek
hiányoznak, javítom a rossz kézírást,
habár tudom, apám 
most is odaadná a kígyók urának 
a legnagyobb kincsét

Amikor leültél

amikor leültél, hogy megpucold az almát,
valaki egy pillanatra leállította a világ zaját
és hallottuk, ahogy a héj a szőnyegre esett.

az emberi csendben lepihentek az állatok
a ház megdőlt
hátul a fűben a fiú eltemette a kutyáját
még egyszer megérintette, hogy meggyőződjön
róla, tényleg menthetetlen

az alma fehér húsa az ujjak mozdulata
és a kés villanása.

Joanna Wajs 1979-ben Varsóban született, ahol egyetemi tanulmányait 
(olasz filológia) is végezte. Műfordítóként és újságíróként dolgozik
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Lukasz Jarosz

Helyek

  1. 

A kád fölé görnyedek, hogy kimossam a hajamból 
a levágott szálakat. A kéményen keresztül beszűrődik 
egy dalfoszlány, az asszonyok szentképet hurcolnak 
a faluban, benéznek az ablakon, bekopognak az ajtókon.
Szél fúj, pókháló leng a sarokban, ha ráköpünk, 
nyállal összekeverve hatásos gyógyír a sebre.
Próbálom felidézni a helyeket,
amiket eddig nem tudtam megnevezni
– amikor tágra nyílt szemmel először megpillantottam a tengert,
vagy amikor a kutyának viszek ételt és nem mozdul.
Később apám elmondta mi történt.
De én még napokig titokban ételt vittem
neki és leraktam az üres kutyaház elé.

  3.

Emlékszem arra is, amikor meghalt Mateusz anyja.
Néhány nappal a halála előtt az ablakból
egy sálat dobott felém, amikor a nyárfákat nyestük, 
a házuk előtt. Piotrek a fűrésszel felmászott a fára,
épp elkezdte vágni az ágakat,
én pedig egy tízméteres kötéllel húztam lefelé a terhet.
A felhők ránk borították a nagy hasukat,
a gyerekek meg kapkodták a friss havat az autókról.
Néha úgy érzem, hogy valaki rádobott
egy tutajra és ellökött a parttól;
maradt még belőlem egy kevés, a pupillámban,
a karórám alatt a bőrömön, amit nem ért a nap. 
Mindjárt éjfél, rövid, de kemény tél készülődik. 
Az udvar vásznát már karmolja 
a fagy első korcsolyája.
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Megölt állat

Megölt állat. A szülők órák óta húst kaszabolnak.
A pincéből, ahol tor készül, tompa ütések hallatszanak.
A kút körül latyakos hó, mint a széttaposott rohadt alma.
Rozsdás tenyéren, a fenyőfák ágai között megjelent 
a hold karéja. A macska fogai között viszi 
a vaksi kismacskáit, az istálló deszkái között elillan.
Értünk is eljön majd egy szőrös állat,
szaglászik és nyakon ragad.
Idegszálaink pókhálóján keresztül közelít,
szemgolyónkba fészket rak.
Az ablakon át látom, hogy mit csinál apám,
– a kimosott belekbe húst tölt,
a hatalmas vörös szívet késsel darabokra vágja,
és a gőzölgő fazékba dobja.
A plafonon villanyégő pislog,
alatt egy macskanyelv kést élesít.

Noir

A nyár önfejűen visszavonul.
Szél cibálja a fészkeket, a halak oldalazva
egyenesítik a folyó medrét.
A szomszéd a lekaszált füvet a fa alá gyűjti.
Levelekkel táplálja a tüzet.
Bent van hely bőven, félek az éjszakai telefon hangjától
apa neszesszere tele van gyógyszerrel,
az újságban olvastam egy asszony üzenetét a férjéhez,
mielőtt kiugrott a tizenegyedik emeletről:
„Értesítsd a rendőrséget, hogy ne keljen sokáig 
az aszfalton feküdnöm. Ne aggódj,
Klaudusia mélyen alszik.”

És tegnap is megkergettek,
– átrepültem egy kerékpáros nő felett,
fejjel a gyepre estem, egy éles kő mellé pár centivel.
A sötétség így emlékeztet magára,
a kórház undorító szagával,
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a röntgengép hidegségével, amikor hozzá szorítjuk mellkasunkat,
képeket látunk – egy szekrényt, ahogy a vízen úszik,
kihulló fogakat, pisztrángokat a hamuban sorjázva.
A megszenesedett, szétroncsolt hasukat.

Lukasz Jarosz 1978-ban született. Költő, énekes és ütőhangszeres és a 
Lesers Bend szövegírója. Több költőverseny győztese. Lúzer című első kö-
tetével 2006-ban megnyerte a fiatal szerzőknek kiírt W. Gombrowicz költő-
verenyt. Olkusz  környékén él. 

Piotr Czerski

Mérkőzés

Mindjárt az első alkalommal mellbedobással
egy null a javadra. Két órával később gyors menet 
a padlón, néhány csel, és kettő-null a mérkőzés állása.
Három-nullnál taktikát változtatok,
támadni kezdek. Fogy az idő, látom már, 
esélyem sincs az egyenlítésre, de legalább egy
becsületgólt szeretnék valahogy, 
akár kézzel, behúzni.

Új tarifa

Milyen szerencse, hogy a távolság
ma már nem számít.
Emlékszel, sms-ben vallottam szerelmet neked,
aztán e-maileket küldözgettünk egymásnak.
És most, annak ellenére, hogy száz kilométer
választ el bennünket, olcsón utazhatunk.
A sors ránk mosolygott, amikor rájöttünk, 
ugyanabban a hálóban vagyunk és formálisan semmi akadálya, 
hogy legalizáljuk a választásunkat. Minden egyszerűbb lett, 
mint az a régi számla, amit ma is őrzök
a végösszeggel. 
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Nincs ideális kapcsolat,
mondogatom magamban,
amikor éppen elérhetetlen vagy, 
amikor nincs térerő. Erősen hinnünk kell, 
hogy a szakadás csak ideiglenes
és objektív oka van. Fontos, hogy törlesszük 
az összetartozás számláját. Másrészt hajlandó vagyok 
mindent megadni azért a megnyugtató érzésért,
amikor éjszaka felriadok az ágyamban és 
a telefon gyöngéden megérint.

(…)
Az életben a legszebb dolgokért nem kell fizetni,
ha nem számítjuk azt a tizenöt zlotyit a jegyért.
Tényleg nem sok: három doboz cigaretta, 
vagy egy üveg bor, vagy néhány fánk
vagy egy tábla csokoládé
(tudod, olyan vagyok, mint a gyerek).
Mindez itt, a kassza mellett állva jutott eszembe, 
amikor felfogtam, hogy már megint megdrágult 
minden, és megint eltávolodtunk egymástól hangyányit.
Most éppen egy zloty hiányzik, de végül is 
találtam egyet a belső zsebem mélyén.
Van már jegyem, de egy fityingem se maradt.
Íme a végkövetkeztetés:
maradéktalanul szeretlek.

Piotr Czerski 1981-ben született. Gdanskban informatikát, a Lodzi Egye-
temen pedig filozófiát tanult. Verset, prózát és esszét ír. Első könyve 2002-
ben jelent meg. A czerski.art.pl című internetes blog szerkesztője.
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Julius Gabryel

Hang 2006. 11. 01. 

minden külső hang valamiféle lomha, megfoghatatlan 
időből jön. minden túlságosan szimbolikus,
túl sok absztrakt rendszer vesz körül, 
azon a napon határoztam el, hogy meg fogok borotválkozni, 
amikor hirtelen közbejött valami,
aminek szerettem volna a végére járni,
hogy rendbe rakjam a gondolataimat,
szelektáljam a benyomásokat, megfelelő módon, 
s akkor mintha valami azt súgta volna,
a zavar benned van. 

és velem együtt a lomha, megfoghatatlan időben
ezeket a szavakat ismételgette valaki más is,
de már nem tudom, ki volt az. de a hangját 
még mindig hallom, lehet örökké visszhangozni fog
még akkor is, ha már ő sem emlékszik magára.

ments ki kérlek.

Szeretném csendben kinyitni az ajtót

szeretném csendben kinyitni az ajtót 
lassan fordítom a kulcsot a zárban,
úgy ahogy a törzs fordul át a másik oldalára.
az arcát nem látni, mert a falnak dőlve alszik.

azon az oldalán fekszik, ahol a kés belefúródott,
nehogy gyanút keltsen.
és villanyt gyújtsanak,
fájna a fény.

zsebemben kotorászok, egy halántékra lelek,
égett kénszagot érzek.
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Álmodom, az első vers Joannának

törpe, görbe lány, mint a nova rudai utcák,
lebeg a mocsárban,
ezüst eszcájggal teli doboz,
mogorva öreglány tarot kártyát vet, 
akasztott ember jön ki,
kiszúrta a szemem a képen, szerette volna eltüntetni
a fehér foltokat,
borítékban elküldte neked

igazad van, holdtöltekor rád eresztem a lepkéket.
hogy fehér szárnyak lepjék el
katolikus nyelvedet.
hálaadást mondani jöttem hozzád.
mert mindig időben kimentesz az álomból,
csak a hangok maradtak,
a lilith a tekintetedben
fluoreszkáló üveggé változott.

adj nekem a szívcseppjeidből, még többet 
izzadságodból. esőben mélyebbeket lélegzem,
mélyebbre szívhatom hádész hideg szondáját,
a szív felé irányítom a sötét mutatót,
mely alagútba visz. 
keverd össze a sírással a nevetést,

a nevetéssel a sírást.
és az ütőér mögötti csiklandást,
mert látom a korbácsot a szemhéjadon.
a bordádon hagytam neked egy tulipánt.

Juliusz Gabryel 1979-ben született Kluczborkban. 2002-ben kezdő költő-
ként díjat kapott a Wroczlavi költőfesztiválon. Hemoglobin (2003) és La-
boratórium (2006) címmel jelentek meg verseskötetei.


