s a barátságtalan
hatalom)
s b ár mily
nehéz
a vallomásértékű
szubjektivitást
(fáradtak vagyunk már
éveink csillagtalan éjjeink peremére ért az unalom
dolgok becéző közelségén egykedvűen
úszkál
képzeletünk
a megromlott
látás
feladott kiszákadási
szándék)
lám milyen
feleslegesen
tennénk
kerülőt

SZÖLLÖSI

ZOLTÁN

Fordítások magamtól
i

Ülök a part lépcsőjén, a víz
levált cipőtalp, klaffog —
és gyűrt nappalt forgat álmos
hallgatnak a
sirályrikkancsok

szél;

A fényes ásításból színes
flamingók; a napozók elszállongtak
a hüllőtáj kőfogai közül
csipegették a nyárcafatokat

—

Fehér lámpasor gyúl a parton
fényszálkákkal
döfő halgerinc
s a vízbe visszadobott
halfejholdat hullám veti fel megint
Ülök krokodilásításban
—
van időm, néhány ezer évem
míg e part kövei
csattannak:
fogak, a túlsó part kövével
II
Papír, fehér gödör előttem
öklöm ejtem; rögöt koporsóra
— nincs éghajlat és nap fölöttem
az időben percegő szú, óra
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—

Földig szállt minden égi mérce
agyam jégben; nem mállik róla szó
már arcomra hűlt sója, érce —
kívülről szorít,
rács-kohézió
Falakat hizlal csöndem; belül
alvókra szűkülő szobák — Ébren
könyöklök én fojtott
lámpafényben
Még az éj, marék hamu hevül —
és kint reggel lóg lepedőtlen
megint a hurkos
levegőben
III
Celluloid füsttekercs; a tél
mozizik velünk a falon —
cigány akác sztriptízét s magam
háttal magamnak,
láthatom
De vetkezhetünk,
akár csontig,
fa párom, színes akácom
sminknek látnák úgyis sebeink —
sorsomat el én nem játszom!
Bőrömet fesse inkább árnyam
s a föld unott
hanglemeze
üvöltsön: a tű-érzékeny
csönd
helyett már kést döfök bele
Itt mi kellünk még, nem Túlélés
sápadt, civilizált álom —
hisz vonat kattog,
szabadságunk:
rossz lakat a hideg tájon
IV
Bádogóra: téri gólya
új időre kattan csőre
bokacsontban vigyázz
csattan
a megint
születőre
Makacs Isten áll énbennem
mezője egy szál fűnek
négy égtája
vasmacskája
horgonyozza
cipőmet
Fogat villant rám a csillag
s ring a fattyú:
hold-mulatt
Tudva s kedvvel, mennyi ember

saját bőrére
mulat
házőrzőjét
— lábtörlőjét
—
láncra köti — nem ugat
V
Erőszak és béke —
oly múlhatatlan
minden
de várom,
eljöhet
az mégis, ami nincsen
Már leolvadtak
a fény
biztos
függőónjai
és bábelidőm
széthullt:
napom égre
nyújtani
madár száll; semmivé nő
az iránytalan
térben —
elfogy a kő,
tócsállik
sugárzik
észrevétlen
Csontom kiolvadt,
Uram
seb vagyok,
süket-forró
velem égsz. örök sárban
lángoló
napraforgó
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