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ADAM ZAGAJEWSKI

Királyok
Akkoriban kissé éhesen mászkáltam,
kissé kábán, és a vágy erőszakosan
szólt hozzám. Kissé magányosan, kicsit
boldogan, kicsit önmagam alakító színészként,
zenét hallgattam, a zene vad volt,
ámulva néztem a reneszánsz palotáit,
meglátogattam szegény királyainkat
a Wawelben és vigasztalni próbáltam őket,
ehhez csöppet hazudnom kellett, de ők
sápadt ajkukhoz emelték az ujjuk,
és csendet parancsoltak. Tél volt,
hó fojtogatta a virágokat, és lassan
megszólalhatott a végzet hangja.
Így volt. Vastag gyapjúkesztyűk. Ámen.

Többes szám 
első személyben

Használt szavakat cipelünk, idegen szájakban
megrágott pátoszt és kétségbeesést,
mások rettegésének forgószínpadán járunk,
a lexikonban feltárjuk az öregséget,
esténként eljátsszuk, hogy kitört a háború,
Baczyńskival társalgunk,
sebtében csomagolunk,
hajdani költőket idézünk,
kimegyünk a pályaudvarra, elítéljük a fasizmust,
majd pedig diadalmasan,
egy első osztályú fülkében,
többes szám első személyben
kinyilatkoztatjuk éleslátásunkat,
mintha nem lennénk megáldva
abszolút hallással a hallgatásra.
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Felhő
A költők házat építenek nekünk – de ők maguk
nem lakhatnak benne
(Norwid egy menhelyen, Hölderlin egy toronyban).

Hajnalban köd az erdő felett,
egy utazás, rekedt kukorékolás,
a kórházak zárva, homályos útjelzések.

Délben egy főtéri kávéházban ülünk,
a mélykék égboltot figyeljük
és a laptop mélykék képernyőjét;

egy repülő az égre írja a pilóták kiáltványát
fehér, tiszta betűkkel –
remekül olvasható messzelátóval.

A mélykék olyan szín, amely szívesen
ígér fontos eseményeket,
de azután csak vár, vár.

Belebeg egy ólomfelhő,
a rémült galambok esetlenül
a levegőbe emelkednek.

A sötét utcákon és tereken
egybegyűlik a vihar és a jégeső,
a fény mégsem pusztul el.

Költők, láthatatlanok, mint a bányászok,
az árkok mélyére rejtve,
házat építenek nekünk:
magas szobákat emelnek
velencei ablakokkal,
pompás palotákat,

de ők maguk nem
lakhatnak bennük:

Norwid egy menhelyen, Hölderlin egy toronyban;
a lökhajtásos repülő magányos pilótája
bölcsődalt dúdol: ébredj, Föld.
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Halhatatlanság
Ti szegény tizenkilencedik századi költők
kipirult arcú látnokok
a mi ihletben elégett nagy fivéreink
kik hagyták hogy arcképet fessenek róluk Párizsban
ma az iskolai antológiák sztárjai
és idézetek szerzői melyekkel megindokolnak
minden igazságtalanságot

Önarckép 
egy kis múzeumban

A napbarnított Krisztus nézett rám
a trecento apró képeiről;
nem értettem a tekintetét,
de meg akartam nyílni rá.
Sötét hajú, elmélyült Krisztus,
tökéletesen koncentrált,
Bizánc arany keretébe zárva
nézett, miközben engem
valami egészen más kötött le –
egyre növekvő ellenszenvvel
figyeltem egy idős párt, franciákat:
a csöndes, szinte üres múzeumban
a férfi hangosan, túl hangosan
olvasta fel az asszonynak
az útikönyv megfelelő oldalát.
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Auschwitz fecskéi
A barakkok csendjében,
a júliusi vasárnap szótlanságában
a fecskék felnyársaló füttye.

Vajon csak ennyi maradt
az emberi szóból?

A tárgyak életéből
A tárgyak sima bőre úgy feszül,
mint egy cirkuszsátor.
Megérkezik az este.
Üdvözlégy, sötét.
Viszlát, nappali fény.
Szemhéjak vagyunk, mondják a tárgyak,
egyszerre érintjük a levegőt és a szemet, a sötétet
és a fényt, Indiát és Európát.

Ám hirtelen én is megszólalok: Dolgok,
tudjátok, mi a szenvedés?
Voltatok már elveszettek, magányosak, éhesek?
Sírtatok? Tudjátok, mi a félelem?
A szégyen? Ismeritek az irigységet, a féltékenységet,
az apró bűnöket, melyeket nem ér el a megbocsátás?
Szerettetek? Meghaltatok már
éjjel, mikor a szél kitárja az ablakot, és behatol
a hideg szívbe? Átéltétek
az öregséget, az időt, az elmúlást? A gyászt?

Csend támad.
A falon táncol a barométer tűje.
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Santiago de Compostela
Permetező eső, mintha az Atlanti-óceán
lelkiismeret-vizsgálatot tartott volna

A november már semmit nem színlel
Az eső eloltotta a tábortüzeket és a szikrát

Santiago Spanyolország titkos fővárosa
Éjjel-nappal vonulnak felé az őrjáratok

Utcáin zarándokok mászkálnak, fáradtan
vagy vidáman, mint az átlagos turisták

A székesegyház tövében láttam egy nőt
aki hátizsákjának dőlve sírt

A zarándoklatnak vége
Merre induljon most

A székesegyház csak kő
A kövek nem ismerik a mozgást

Közeleg az este
és a tél

(Zsille Gábor fordításai)
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