
lí zis se. Min dig ret te ne te sen elé ge det len vagy. Pe dig a
kór há zi szo bá ban: a töb bi nagy ma ma fek szik szép
csönd ben, meg se mukkannak…

– Mert os to bák – ká rog ta el ma gát a má sik öreg asz  -
szony.

S ahogy a nap emel ke dett, úgy hal lat szott be má sok
hang ja is.

Li get fa lut va ló ban min den ki nek csak ajánl ha tom.

A por nó fil me ken ne vel ke dett lány ri ká cso lá sa, aki
ke fé lés köz ben úgy ki a bál, mint akit nyúz nak. Bal fe lől
egy csa ló dott as  szony mo no lóg ja: „Be rú gat ta tok, az tán
meg ti tok ban el ad tá tok az an tik fa li ó rá mat, ti gaz em be -
rek. De ez a la kás az én tu laj do nom, segg be vagy tok
rúg va. Ta ka rod ja tok in nen, söp re dé kek! Min dent ki ku -
tat nak, el lop ják a tö rül kö ző ket, oda ége tik a fa ze ka kat.
Az a fő, hogy ne kik min den dol guk új és sér tet len!”

A la kást han gos ze ne áraszt ja el. Dob hár tya szag ga tó.
El za és a bú tor be le re meg. Va la ki ki sza lad a bal kon ra:
„Vé ge, hal lod!? Mi ket ten vé gez tünk! Na gyon sze ret te -
lek, de te ször nyen meg sér tet tél. Most már örül hetsz.
Sze ret lek, de ne ked ez már mind egy le het. És már az zal
se kell tö rőd nöd, hány fasz van a picsámbo!”

El za ki sza ladt a la kás ból. Ar ra gon dolt, so ha vis  sza
se jön. A lakásbo!

A Védcölöp ut cai vil la ne gyed ben sé tál ga tott. Be le -
né zett a ki vi lá gí tott ablakokbo. Az utcábo sa ját lép tei
pu ha hang ja vissz hang zott. Ra gyo gott a csend. Lé leg ze -
te mély volt és egyen le tes.

Mi kor át lép te la ká sa kü szö bét, lé leg ze te aka rat la nul
is fel gyor sult. Ten ger nyi sá ros és sí kos kö vet ér zett a
hasábo. A szo bá ban csend volt. Várt. Mint az őz a hu -
rok ban. Mint az ug rás ra ké szü lő nyúl.

Csanda Gá bor for dí tá sa
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Gazd as  szony

fo lyik a szó fel is  sza a ke nyér
a kis kony há ban le csa pó dó gőzt
a po hár szé lén bar na folt he nyél
és az ab la kon légy csa pat időz

a kony ha olyan mint egy haj lok
ahol az em ber ma gá nyo san él
a me leg a tűz hely fe lől cam mog
és a hu zat a log gi á ról ze nél

itt ér zed iga zán üres sé ged s éhed
mi kor kre denc be ke rül nek az edé nyek
és a fi ók ba fek te ted a kést

ke nye re det a nyo mo rú ság üsz ké re
ve tett ci pót itt he lye zed vég re
a pat kány bőr ab ro szon kö zép re

Nietz sche

az is ten ha lott je len ti ki nietzsche
de csep pet még is szo mo rú ma rad
hi szen ő volt az aki rá jött er re
és utá na már min den ki rá fa rag

kel jél hát élet re még egy ki csit mes ter
áll jon vis  sza mi ed dig se ha ladt
mint sár kány re pü lőn úgy szállj a ke resz ten
skan dál juk ha tu ti is ten fia vagy

ugyan ki old ja meg ezt a ne héz kér dést
és ki tud ja az igaz ság hol fa kad
a té nyek ből ez az utol só le ra kat

so se fél je tek hisz lesz még az úgy se
a je lek sze rint is ten ma gunk ra hagy
nietzsche él bol dog-őrül ten kur jon gat

Hizsnyai Zol tán for dí tá sai

Beňová, Jana (1974, Pozsony) köl tő, prózaíró. Dra ma tur gi át vég zett
a po zso nyi Szín mű vé sze ti Fő is ko lán, majd Park cím mel fo lyó ira tot
ala pí tott. Je len leg a Sme na pi lap szer kesz tő je. El ső köny ve ti zen ki -
lenc éves ko rá ban, 1993-ban je lent meg, s há rom ver ses kö tet után re -
gén  nyel (Parker, 2000), no vel lás kö tet tel (Dvanásť poviedok a Ján
Med –Tizenkét el be szé lés és Ján Med, 2003) je lent ke zett. 

Hevier, Daniel (1955, Pozsony) köl tő, pró za író, mű for dí tó, dal szö veg író,

es  szé is ta, szer kesz tő, könyv ki adó. Esz té ti ka sza kot vég zett a po zso nyi
Komenský Egye te men 1980-ban. A po zso nyi rá dió mun ka tár sa, majd
hos  szú éve ken ke resz tül sza bad fog lal ko zá sú író, ké sőbb ki adói szer kesz -
tő volt. 1992-ben sa ját ki adót ala pí tott. El ső ver ses könyv ét ti zen ki lenc
éve sen, 1974-ben ad ták ki (Motýli kolotoč – Lep ke kör hin ta); az óta több
tu cat nyi köny ve lá tott nap vi lá got, szin te mind egyik mű faj ban ki pró bál ta
te het sé gét, egye bek közt az egyik leg si ke re sebb szlo vák gyer-
mekkönyvíró. An gol ból és cseh ből for dít ver set, gyer mek iro dal mat.


