
Bár or kán s hó vi har sü vít ta vasszal
Még is oly cso dás az ész tek éle te
Ahogy a sû rû köd füg göny mö gött
Zúg a Nagy Ka szás ér des fe nõ kö ve

Er dõ sé ge ik bõl mind egy szá lig
El hord tak min den fát és dús rö göt
Szét rom bolt ber kek el her dált tel kek
Ma rad tak fosz to ga tó hor dá ik mö gött

Mert olyan szent az ész tek éle te
Hogy ma guk dön tik el ha lá lu kat
Hát ra hagy va a hó be le van cot
Fe jük be lõ nek tá ton gó lu kat

Mert olyan fenn költ az ész tek éle te – 
A fé szer ben min den ki nél kint lóg egy kö tél
S a vi dé ki bú csú ban min den kit el tan gál nak
Mi köz ben a ze ne kar vé gig C-dúr ban ze nél 

Vers a hovatartozásról
egyi ke va gyok azok nak
akik mi att azt hí resz te lik
hogy az észt köl té szet 
kezd kis sé el zül le ni
meg hogy szin te 
már nem is köl té szet

egyi ke va gyok azok nak
akik nek a ver se i ben
túl sok a más na pos reg gel
és re kedt mocsáriszörnyek 
bu gyog nak a mon da tok al ján

egyi ke va gyok azok nak
akik tu da to san el fe lej tet ték
ho gyan is kell köl te ni
pe dig ré gen csak úgy dõlt 
áradt be lõ lem a vers 
gü gyög ve és ga gyog va 
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on tot tam a po é zist
és egyi ke vol tam azok nak
akik nek min den sza va 
em be rek szá za it gyõz te
és ron tot ta meg

egy va gyok kö zü le tek
kik paráztok és rinyáltok
en nek az ap ró ko por só-or szág nak 
a fe de lét ér zi tek a fe je tek fö lött 
le csu kód ni egy re foj to ga tóbb ütem ben

egy va gyok kö zü le tek
kik nem tûr tök el min dent és akár kit
és jó né hány szor ki sza lad a szá to kon 
pár go nosz gon do lat amit az tán 
mar há ra meg bán tok ön ma ga tok 
majd az egész vi lág elõtt
de per sze so sem tud tok
iga zán meg bo csá ta ni
sem ma ga tok nak 
sem a rot ha dó vi lág nak

egy va gyok kö zü le tek
akik fél tek min den új don ság tól
ri de gen oszt já tok az észt a múlt ról
ami már rég ki szúr ta a sze me tek
egy vol tam kö zü le tek
egy va gyok mind annyi unk ból
kik az ál lan dó üres ke re sés ben
csil la pít ha tat lan nyug ta lan ság ban
so sem ta lál nak vi gaszt
sem esz mé ben sem igaz ság ban

egy ma gam jár ká lok köz te tek
el nyûtt ci põm ben
fu ra rú nák kal diszített pó lóm ban
ódon za kó ban és egy idét len mi ci sap ká ban
egy azok kö zül akik az Új Vi lág ban
fran kó kom mu nák ról kép ze leg tünk
egy va gyok kö zü lünk
kik ér zik meg té vedt éle tük ben
a pisz li csá ré ügyek egy re na gyobb sú lyát
mi köz ben egész sor suk par la gon he ver
mert leg in kább csak ok kult di men zi ók ba vágy tak
ve lõs je len té sek re a lét ab szo lút ára má ban
de vé gül Üres ség úr te kin te té tõl
mind nyá jan be re zel tek
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egy va gyok ma gam mal 
és a ne vem per sze Lé gió
vagy csak Jürgen 
ha úgy tet szik
és Üres ség úr te kin te te
sze lí den vé gig sik lik 
a lá bunk nál he ve rõ
el ve szett vá ro son
meg si mo gat ja 
a cse cse mõ ket
és el al tat ja 
a resz ke tõ öre ge ket

egyi ke va gyok azok nak
akik nek fel ada ta épít ke zés
hogy meg újít suk eme ha tal mas 
kép hez tar to zó el sze ne se dett 
kis szeg men sét a vi lág nak
mi köz ben min den más nap 
ar ra éb re dek hogy ma ga mat 
ti te ket és mind nyá jun kat
át ver tem és be csap tam

ilyen kor igyek szem csak 
a pá rat lan na po kat szá mol ni
ame lyek ben min den tör té nés
va lós zaj lá sá nak egy sze rû rez gé se 
és vi lá gos je len té se van

Sárfekete paradicsom
Az észa ki sark kör kö ze lé ben él tek õse im
azon a fél te kén ahol a tör té ne lem hi de ge
rit kán ke gyel me zett az em be ri ség nek
bár ki hagy tak né hány há bo rút
ha za sze re tet ük tö ret len ma radt

nem vol tak kü lö nö sebb ér té ke ik
csak be vá sár ló köz pont ja ik és egy ke vés pénz
ami ért ala po san meg gür cöl tek 
ar ro gáns po li ti ku sok os to ba üz let em be rek
akik nek szám ta lan for ra dal mi öt le tük volt
az er dõ gaz dál ko dás ról
pél dá ul jól ki ir ta ni az összeset
monst ru ó zus ha za sze re tet ük je gyé ben

az ész tek ál ta lá ban 
ter mé sze ti nép nek vall ják ma gu kat
ezért sem jár nak sû rûn temp lom ba 
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és sa ját is te ne ik hez fo hász kod nak
a him nu sza ik ban is

a bosszús sza ka szo kat
több nyi re hal kan ének lik 
né mi szé gyen ér zet tel ve gyül ve 
és ezért az is te nek ál ta lá ban 
nem is hall gat ják meg õket

az em be rek vi dék rõl több nyi re 
fel köl töz nek a vá ros ba
ahol az tán min dent el kö vet nek 
hogy a vi dé ki ek éle tét 
el le he tet le nít sék
majd vég képp el tö röl jék
a pusz ta ha za sze re tet je gyé ben

né ha bör tön be csuk ták 
vagy ha lom ra öl ték õket
fe le sé ge i ket rútúl meg erõ sza kol ták
gyer me ke i ket ne ve lõ ott ho nok ba zár ták
de per sze köz ben 
ugyan úgy sze ret ték a ha zá ju kat
küz döt tek ér te az ide gen lé gi ó ban

mun ka és a fá radt ság volt osz tály rész ük
dol goz zál és küsz ködj
ak kor meg lesz min de ned – har sog ták
és a gye re ke ik köz ben fel nõt tek
szét szé led ve a szél ró zsa min den irá nyá ba
a ha za sze re tet je gyé ben

míg õk ezen a sö tét észa ki fo kon
csak sze ret kez tek to vább 
hû ség gel és ti tok ban
ki hûlt pap la nok alatt 
a for ró ha za sze re tet ért

Tolvaj Zol tán fordítása
Nyers for dí tás Reet Klettenberg

Jürgen Rooste 1979-ben szü le tett Tallinnban. Köl tõ, szer kesz tõ, kul tu rá lis szer ve zõ,
ta nár és performer. El sõ ver ses kö te té vel, az 1999-ben meg je lent Szo net tek kel el -
nyer te a leg ígé re te sebb iro dal mi pá lya kez dõ nek já ró Bet ti Alver-díjat. Egy tu cat nyi
kö tet szer zõ je, mun kás sá gát 2007-ben a Tuglas-díjjal, 2006-ban és 2013-ban az Év
Köl té sze ti Dí já val is mer ték el. Dol go zott a hel sin ki Észt In té zet ve ze tõ je ként, a
Cabaret Interruptus cí mû köl té sze ti és dzsessz es tek há zi gaz dá ja, emel lett több rá -
di ós és te le ví zi ós iro dal mi mû sor szer kesz tõ je.
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