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Slavko Mihalić

Eljött az idő

Eljött, elérkezett az idő,
Amikor a szerelmet titkolni kell.
Rejtegetni
Elhagyott házak 
Pincéjében.
Kimetszeni a húsból,
S koldusruhát adni rá.
Befogni a száját,
Lezárni a szemét.
Lelökni a mélybe,
Elégetni, s porát
Szétszórni a világ 
Négy égtája felé.

Eljött, elérkezett az idő,
Amikor már a költészet is igazságtalanság.

A hálátlan tengerész utolsó útja

Tenger. Rothadó citromnál alig nagyobb.
Éppoly kerekded.
A szigeteket mindig a képzelet szülte. 
Kérem szépen, honnan
Tömérdek nevük?
A kikötőben üres gyufásdobozkocsmák. 
Mélyükön lefejezett legyek.
Az ember a legvégén megérti, hogy a dorbézolásból 
Semmi sem marad. Sem a szerelemből. 
Magunkból sem.
Őszintén nem sajnálom elhagyni
Ezt a túlzsúfolt, éjjeli bárkát.
Hullámok. Denevérszárny.
És a hold, 
A véreres bálnaszem. 
Leereszkedem a partra
Megújulva a halálra. 
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Közelítő vihar

Nézd azokat a felhőket, Vera, miért hallgatsz
Az istenért, nem vagyok állat, de már itt az eső 
Oly hirtelen jött a hideg
Mi már messze vagyunk a várostól 

Rendben, Vera, soha nem felejtem, amit nekem ajándékoztál
Mostantól egyek vagyunk, minek a beszéd
A komor felhők általában heves vihart hoznak
Már minden elcsitult, a tücskök és a búza

Ha akarod, maradhatunk 
Csak téged féltelek, nekem mindegy
A villám veszedelmes a mezőn
Mi vagyunk a legmagasabbak (és oly átkozottul egyedül)

Megannyi paraszt jajgat majd éjjel a szétszórt magok fölött
Nem bírnám, hogy ennyire függjek
Ne sírj, Vera, ezek csak az idegek
Vihart sejtenek

Mondom neked, az élet mindenben sokkalta egyszerűbb
Íme, az első cseppek, majd a pokoli lárma
Gombold be az inged, lám, a virág szirma is bezárul
Nem bocsátanám meg magamnak, ha valami bajod esne

Igen, ez a hely örökre szent marad az emlékezetemben 
Kérlek, lépkedj szaporábban, és ne fordulj vissza
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Kikötők 

Dubravkának és Vladimirnak

A hajók sokféleképpen kötnek ki.
Egyesek szilajon, nagy robajjal és recsegéssel,
Mások gyöngéden, akár a szerelmesek.

Minden a tengerész hangulatán múlik;
Kérdés, milyen volt a napi forgalom.
Ha a kapitány még idő előtt dohány nélkül maradt,
Akkor a hajó felugorhat 
Egészen a trafikig, a partra. 
 
Lányokról és asszonyokról is szó van.

De megtörténhet, hogy a hajó 
A parttól messze távol horgonyozik le,
Valahol az óceán közepén,
Egy parancsnokság nélküli kikötőben.
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