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RYSZARD KRYNICKI

Ryszard Krynicki (1943) lengyel költő, műfordító, szerkesztő. Krakkóban él, egye-
temi tanulmányait a Poznańi Egyetemen végezte. A hetvenes évek elején a Student 
(Diák) című folyóirat szerkesztője volt, illetve könyvtárosként dolgozott. Önálló 
verseskötettel 1968-ban debütált: az úgynevezett 68-as nemzedék, másképpen 
az Új Hullám alkotója. Költői munkássága hét kötet, műfordítóként Georg Trakl, 
Paul Celan és Nelly Sachs verseit ültette át lengyelre. A rendszerváltást követő-
en megalapította az A5 Kiadót, amely hazájában az egyik legrangosabb irodalmi 
nyilvánosság. Magyar nyelvű önálló könyve még nincs – tíz verse olvasható Zsille 
Gábor Szokás szerint másképp című lengyel antológiájában, a Spanyolnátha online 
folyóirat honlapján. (A fordító)

Ha megsemmisítenék

Ha megsemmisítenék
az összes hivatalos iratunkat,
még a fák néma évgyűrűi,
még a néma csontjaink is elmondanák,

milyen időkben éltünk.

Csak a hó

Csak a hó,
csak a víz és a tűz,
csak a súlyos föld és a könnyű lég,
csak a halálos elemek,
csak a holt tárgyak

függetlenek
saját művüktől és tetteiktől.
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Aki nincs

Féld Istent,
aki nincs

a szívedben.

Nem kell

Nem kell őket keresni,
maguktól is felbukkannak, a rabszolgák,
hajlandók uralkodni,
oly hatalommal,
mellyel fölöttünk csak

a szeretet
és egy halálos betegség uralkodhat.

Joszif Brodszkij sírja

Ahol a kövér tenger
a kaput nyaldossa.

Az evangéliumi negyedben,
Ezra Poundhoz
és Olga Rudge-hoz közel.

Eltűnnek a hűséges vendégek:
a harcias sirály,
a félénk gyík.

A talapzaton,
a litván katolikus szent tűz hamvainál,
egy gondos kéz által letéve
(műanyag tasakban,
megvédendő az esőtől)
egy számítógépből kinyomtatott fénykép:
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a lesoványodott, betegségtől gyötört Brodszkij,
a háttérben a négy evangélistával.
S persze Brodszkij megszokott
átható tekintetével.
A síron áldozati ajándékok:

egy felfordított műanyag pohár aprópénzzel,
egy kifakult címkéjű
üres vodkásüveg,
a lombsátorba dugdosott
papírtekercsek

(talán versek? talán levelek?
kérések? varázsigék?).

Egy műanyag pohár
töltőtollakkal

(elegendők lennének egy másik,
sokkal hosszabb életre).

Fekete műanyag keretes szemüveg

(ez is plasztik,
a kor lenyomata).

A sírfeliraton kavicsok,
mint a zsidó sírköveken,

fenyőtobozok, levelek.

Mintha

Tengelicék, pacsirták, fülemülék, gerlék.
A teremtés mintha többre tartaná
későbbi alakjukban
a dinoszauruszokat.

Zsille Gábor fordításai
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