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Új élet: té nyek

1 
Egy nap fé nyes reg gel az ele ven ut cán
szo ro san el gyö tört tes te mel lett sa ját ke zé nek
éles ár nya ej ti ré mü let be.
Öt ujj, üres te nyér
– Be at ri ce!

Ki lenc bé na esz ten dő be telt, míg az el ső pil lan tá sok
lán go ló ru há já ból át öl töz tél a tit kolt
pil lan tá sok nak szánt hó fe hér be.
A ket tő közt pe dig min dig csak az ör vény lés, min dig csak
az új élet tisz ta le ve gő je.

Ó, mi a tü ne mény?

Mi e lőtt az ár nyék egé szen ki fa kul na,
ke ze le ér a mély be.
A po kol ba.

2
Min den egyes nap fé nyes ut ca sar kon egy re job ban
ré mü let be ejt sa ját ke zem iz gő-moz gó éles ár nya:
öt ujj, üres tenyér…

Cél ta la nul kó szá lok –

a film fel ta lá lá sa utá ni el ső év szá zad ban

hir te len be bo rul a szem és zá po roz ni kezd be lő le
a zo ko gó könny.

Csönd jé ben én sza la dok,
én kap ko dom a lép te i met,
én fo gom vis  sza az utakat…

Ta lál ko zom ve led né hány má sod perc re.

Egyet len arc vo ná sod,
egyet len pil lan tá sod
sem ra gad meg ben nem –
és már el is tűnsz az el len ke ző irány ba tel je sen,
el is tűnsz va la mi for ró ság ban,
vi szed ma gad dal ért he tet len sá padt sá gom is
a lár más, ele ven ut cán,
amely ve lem együtt moz dul ki ma gá ból, és hir te len be le tor kol lik
előt tem egy má sik, is me ret len vá ros ba,
amel  lyel ál lan dó an tá vo lo dom ma gam tól és tő led,
és kö ze le dem, va kon kö ze le dem ta lál ko zá sunk he lyé hez.
– Ugyan azon a he lyen. Min dig
egy má sik vá ros ban.

Míg nem egé szen meg vál to zom.
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Csil lo gás
Egy ese mény te len na pon az őszön át ve ze tő ut ca kö ze pén,
mi köz ben szem közt bal la gok a nap sü tés sel,
lép te im az éj sza kai fel is me rést is mé tel ge tik:
min den ké met egy má sik kém kö vet.
Előt tem Her mész, mö göt tem
az ár nyé kom. Ily kép pen
tud juk meg a tel jes igaz sá got ön ma gunk ról.
Fél láb bal
nap pa li sö tét ség ben, fél lel nap pa li fény ben. El ju tok-e
a nap sü tés ben a ház te tő kön csil lo gó szob ro kig, 
vagy az em be re kig, akik úgy buk nak alá,
mint e szob rok ár nya a te tők ről?

„Ar ra fo lyik a fo lyó” – mu tatsz szem közt az ár ral. Épp az el len té tes irány ba.
A fo lyé kony arany a sze münk előtt vil log sza ka dat la nul. Az éj jel
va la ki le met szet te ös  sze csen gő haj fo na tun kat
és a disz har mo ni kus túl par ti sö tét ség ben rej tet te el.
Ho gyan is élünk? Az ön szü lés má sik ol da lá ra
for dul ben nünk. Az éj sza ka min dent új ból be le szül
az al vó dol gok vi lá gá ba. S az álom nak
egyet len ar ca van csu pán: a sö tét lő éj sza kai er dő.
Moz du lat la nul fek szel ha tal mas, al vó ágya don,
al vó ke ze det ma gas ba eme led
az al vó le ve gő ben. Az éj sza kai ut cá ról
fá zós, fe ke te, al vó macs ka té ved be hoz zád. 
Hos  szú, al vó szo bor nya ka don
ele ven kar mo lás vi lá gít. A nem lét, 
mely az élet legbensejében szu nyó kált,
hir te len egész haj szá la ink gyö ke ré ig bir to ká ba ke rít min ket.

Min den szo bor mö gött egy má sik szo bor áll
ki nyúj tott te nyér rel, me lyen a sors vo nal nél kül is a pusz ta élet fo lyik át.
A sebtiben fel raj zolt sze mek sar ka be le vész a sö tét be.
Csu pán az üres te le fon fül kék ben 
tom bol a csil lo gás –
az utol só ér méé, me lyet az éj sza ka ve szí tett el nap köz ben.
Az út kö ze pén bal la gok, pon to san az éj sza kai
fény és a nap pa li sö tét ség ha tár vo na lán.
Min den kö vet nyo má ban egy má sik kö vet lé pe get.
Ily kép pen ju tok el egé szen ma gam hoz. Hoz zád
nap pa li láb nyo ma im visz nek el. A reg ge li nap sü tés ben
ele ven va la mi
csil log ben nük, akár az örök if jú zúz ma ra.

Tóth Lász ló for dí tá sai
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Pastier, Oleg (1952, Garamújfalu) köl tő, szer kesz tő, köz író. Az 1980-
as évek ben el len zé ki te vé keny sé get foly ta tott, a cseh bel ső emig rá ci ó -
val kap cso la tot tar tó szamizdat ki adá sok ban je len tet te meg mű ve it.
Eze ket a ver se it Plot (Ke rí tés) cí mű kö te té ben ad ta ki 1992-ben. Ba rá -
ta i val 1987-től ki adott Fragment K cí mű szamizdatjuk a rend szer vál tás
után sem szűnt meg, ha nem – im már az el ső nyil vá nos ság ban – az
egyik leg fon to sabb szlo vák iro dal mi-kul tu rá lis fo lyó irat tá, il let ve
könyv ki adó vá tu dott vál ni. 2003-tól a Rom bo i dot szer kesz ti. 

Štrpka, Ivan (1944, Galgóc) köl tő, pró za író, es  szé író, dal szö veg író, mű for -
dí tó, a Rom bo id fő szer kesz tő je. Spa nyol–szlo vák sza kon vég zett Po zsony -
ban. Pá lya kez dő ko rá ban ba rá ta i val lét re hoz ta a Ma gá nyos fu tók iro dal -
mi cso por to su lást, mel  lyel a XX. szá zad má so dik fe le szlo vák köl té sze té -
nek leg fon to sabb újí tó tö rek vé se i hez csat la koz tak. El ső ver ses köny ve 1969-
ben je lent meg (Krátke detstvo kopijníkov). 1969 után több mint egy év -
ti ze dig kény szer hall ga tás ra ítél ték. Dežo Ursiny hang le mez eihez írt dal szö -
ve ge ket. Fernando Pessoát és Jorge Luis Borges-t for dí tot ta anya nyel vé re. 


