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A lipkák1- sámáni költemény

Tárd fel asszony – mondta a sámán – 
fedd fel barna tested
amelyet báránybőr borít
vedd le ékeid izmos
lábaidról fesd körmeid
rózsával és ezüsttel.
Légy holdas kanca – 
kösd magadba a tüzet és vizet.
Igyál vizet a tűznél ülve – 
igyál teát minden egyes beteljesülés után.
Mosd meg az anyák aranygyapjúját magadon,
nyisd ki ajkaid asszony,
tárd szét rituálisan combjaid
ne jusson közéjük illatozó fű.
Légy élvezetté asszony –
a sámán belé hatolt a Hold fénye
alatt, nyíllá és íjjá vált.
Volt a nő teste, a Nap megvilágította 
finom szürkülettel a sztyeppet, harmat feküdt
a füvön, mámorított létezésével
hangjával és illatával.
Elaludtak az állatok és Csend lett.
Így vette kezdetét és később született
Ő, akit a nő mellének mámorító 
tejével táplált.
Az anyám vagy, asszony, mondta
Ő, miután állatra vadászott.
Először a Sámán tűnt el a Földben,
aztán a Föld elnyelte a nőt,
és Ő egyedül maradt.
És újból állatokra vadászott, megette őket
és vizet ivott.
Én vagyok a Férfi, mondta

1 Lipkák: más néven litván tatárok vagy lengyel tatárok. A XIV. században a Litván 
Nagyfejedelemség területén letelepített tatár csoportok.
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magának és akkor csodálkozó
hangjából létrejött Ő.
Akkor a Férfi megint elejtett
egy állatot, megsütötte és vizet hozott,
hogy Ő jóllakjon és nővé váljon.
Amikor Ő nővé változott, a Férfi belé hatolt
és Ő szült neki
Fiút és Lányt.
A férfi és nő eltűntek a Föld mélyében,
és ők ketten az állatokkal
voltak
és az állatok szerették őket és ők 
az állatokat.
A fiú férfi lett, a lány pedig nő,
így akarta a Fény.
Akkor a férfi fogta az íjat és lőtt,
a nő felnevetett, a Fény
örvendezett.
Akkor a férfi másodszor is lőtt
a nő megszűnt nevetni
a Fény pedig bús lett.
Akkor harmadszor is lőtt.
Megértette, hogy ölt.
És akkor az állatok hoztak nekik
egy hatalmas lobogót. A férfi felült 
a lóra a nő a kancára, és elindultak
létezni.
A gesztus határain túl léteztek
megértve az Álmot,
leküzdve az árnyékot és békétlenséget.

Akkor megmosták arcukat, és visszafordultak
a Fényhez.
A Fény pedig elnevette magát, és akkor
a férfi és a nő megértették.
Emberekké lettek.
Egymás Könyveivé lettek.
Elkezdtek élni
és éltek.

                                          Nagy Ignác fordítása



14 Vár Ucca Műhely 59.
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táni nagykövete. Első verseskötete 1978-ban jelent meg Wejście w baśń 
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