
Krzysztof Jaworski

Az oroszosítás visszafordíthatatlan hatásai 

Az orosz órák korán, már az általános iskola
alsóbb évfolyamaiban elkezdődtek.
Akkoriban divatosak voltak a Zenith 5 golyóstollak.
Rohantam az anyámhoz, hogy kisírjak egy olyat.
Aztán csak ültem a padban, és előszeretettel adtam át magam
a Zenith 5 szétszerelésének és összerakásának.
Mire már kívülről ismertem a legapróbb darabkáit.
Még a pad alatt is szét tudtam szedni és összerakni.
Akár csukott szemmel is.
Egyszer figyelmetlenségből sikerült kilőnöm a rugóját,
ami magasra röppent,
a Dzerzsinszkijről szóló hírlapok felé, és olyan lomhán
hullott a terem közepére, mint Gagarin, az űrhajós,
amiért végül figyelmeztetőt kaptam.
Telt az idő.
Habár az orosz nehezen ment.
És még az iskolából is repülnöm kellett.
A mai napig olyan áhítattal tudom visszafelé is
szétszedni és összerakni a Zenith 5 golyóstollat, mint
egy titkos ügynök, aki az elnök megölésére indul.
Különös figyelemmel a rugóra.

Ázsiai tájkép 

A Vörös Hadsereg utca
a leghosszabb. Balról jobbra, illetve fentről
lefelé húzódik. Nem ott lakom,
de vannak, akik útbaigazítást kérnek.
Az üresség és a sötétség között, így felelek
akkor. Az ürességtől a sötétségig húzódik
a Vörös Hadsereg utca. De én nem ott lakom.
A sötétséghez közelebb a rémület felé
fordulok, ahol a hold támolyog. Mert még a holdon
is, gondolom, lennie kell Vörös
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Hadsereg utcának, horizonttól horizontig.
Mint a szivárvány.

Önarckép meditációs célokra 

Szavak helyett egy élő bagoly fészkel a számban, 
semmit nem nyögök ki, 
amíg elő nem bújik az éjszaka. 
Vajon ha innen üdvözlöm 
a kínai népet, az majd elősegíti 
a költők üdvözülését? 
Csak a hülyék becsülik le a metafora erejét.

 
                        Sipos Tamás fordítása

Krzysztof Jaworski (1966) költő, próza- és drámaíró, irodalomtörténész, 
a Kielcei Jan Kochanowski Egyetem munkatársa. Eddig kilenc verseskö-
tete, két novelláskötete, két regénye és két drámája jelent meg. Költé-
szete erősen szatirikus és provokatív. Gyakran kritizálja és kérdőre vonja 
a lengyel kultúrát, esztétikát és etikát, de a modern fogyasztói kultúra 
hatását is többször vizsgálja verseiben. Magyar fordításban eddig a Szláv 
Textuson és a Műút portálon jelentek meg versei.
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