
LAYLI LONG SOLDIER

Fe ke te dom bok, Egy
(Ȟe Sápa, One)

A Hé az egy hegy, mint ahogy a hé az agancs, ami a fo lyó el moz du lá sá ból
fa kad, to rok tól szá jig. Ezt kö ve ti Sápa, egy fé le fe ke tén el si mu ló szo ros két
ma gas lat kö zött. Ne fe lejtsd. Hé Sápa nem egy fe ke te domb, nem Pahá
Sápa, akár hogy is lett el ne vez ve. Ha a múlt ban él, sen ki nem mond ja rá,
hogy Red Horn, nem lo va golt a hegy há ton, nem ve ze tett lo vas sá got a fo -
lyó me der ben, sen kit nem csalt csap dá ba, nem tör te el se tíz, se húsz és ta -
lán egy ló nak sem a térd ka lá csát a víz ben.
Hegy ként van be so rol va és hegy ként kell él nie, ahogy te szi a fe ke te agancs
a tö vé tõl sza ru ja he gyé ig. Fi gyeld, ahogy mész fe lé, ahogy meg kö ze lí ted.
Hogy em lé kez hess rá, olyan, mint a ka vics.

Fe ke te dom bok, Ket tõ
(Ȟe Sápa, Two)

Mert vál to zik az el len ál lás, ami kor a múlt ban be szél, mert ugye von szol -
ták, be dro goz ták a hosszú úton, a hal vány bar na kö ve ken. Le a po ros, ko -
po gós ös vé nyen. Az el len ál lás nak van egy kez dõ pont ja (bár ket tõt mér le -
ge lünk): av val kez dõ dik, hogy az em ber el kö te le zi ma gát az el sõ rán tás sal.
Szó val sa ját hasz nunk ra for dít juk a szót és azt mond juk:
fe jé vel a föl dön kez dõ dik, ki bom lott ha já val,
vál la alatt in gén gyöngy ház pa ten tok kal. Ek kor kö vet ke zik a rán tás,
a csú szás, a bõ re és a skalp ja –
a tö rés, a té pés, vö rös tõl a ró zsa szí nen át
a be cses fe hé rig; ek kor kö vet ke zik az, ami 
a fe je, csil lo gó csil la gok tól
cson tig.
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Fe ke te dom bok, Há rom
(Ȟe Sápa, Three)

Így látsz en gem a te ret aho va he lyez ned kell
Így kell el he lyez ni té ged a tér be ami ben lát ni
Ben nem a te ret hogy lásd ez az a hely
Lát ni ezt a te ret hogy lás suk mi ként he lyez hetsz ma gad ba en gem

Fe ke te dom bok, Négy
(Ȟe Sápa, Four)

De
a leg egy sze rûbb ami vel kezd he tem

De nem tud tam.

Mi vel pa rancs sze rint csak pár szó ra 
ha gyat koz ha tom, mint pl. wanbli. Ezért
akar tam így ne ki kez de ni, av val a ke vés sel,
amit tu dok.

De nem tud tam.

Mi vel ez a wanbli, kép ze le tem sasmadara
se nem pettyes, se nem ko pasz, még csak nem is
fész ke lõ. Ha nem arany, bár ér tel me zés sze rint, nem a ha tal mas szir ti sas.
Már ha arany, két ség te len, hogy nem tört arany,
nem em be ri arany vagy arany rög. Itt vi szont
egy szer re fény- és szárny arany.
Szár nyak, me lyek nem zá rul nak,
de a tér be izom ból oly szög ben szár nyal nak
és va la hol egy ke mény fej
nagy bá tyám, fi am, apám, fi vé rem kö zött.

De ily ki ter je dés ben nem si ke rült
el kez de nem.
Leg alább annyi ra nem, amennyi re
ku dar cot val lot tam a lé nyeg gel kez de ni.
Pe dig itt van az izom ban, a ma gas bel sõ re pü lés ben,
a zu ha nó re pü lés ben, ami tõl fé lünk zu ha nás köz ben
ho gyan is csa tol juk ma gun kat be, mi köz ben azon rá gó dunk:

Me lyik em ber ál doz ha tó fel?
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Fe ke te dom bok, Öt
(Ȟe Sápa, Five)

A csuk lók és ke zek ke re ké nek bel se jé ben, a köny vek és a kagy lók fe hér ré sze.
A kony ha és az ott hon haj szál vé kony fé nyén tér de lek,
ott em lé ke zem a le hunyt és a nyí ló sze mek kur ta in gá zá sá ra –
ott kér dez tem, azt né zed, ho gyan lesz be lõ lem ket tõ?
Ez fé sü li és te szi a csi peszt pont a lány hom lo ka fö lé, 
vissza sö pör ve a mi ért és a mi ként füg gö nyét. 
Meg csó ko lom a fe jét, mon dom, ta lán már tu dod is.
Ben nünk szü le tett, mind egyik bõl ket tõ.
Mert mind egyik be le szü le tett ko ro nánk ba – a ter mé sze tes fej leg ma ga sabb

pont ja.
Mind be le szü le tett ko ro nánk ba – kü lönb sé günk az erõ.
De von szo lom ma gam, a má sik én, min den ha jó tö rött par tot ér. Na gyon 

ke vés re
em lék szem. Te hát fü le met a fe ke te szarv üre gé nek ve tem, fi gye lem, ahogy 

be szél.
Kö rül mé nyes,
Egy szó sem hang zik úgy, mint az elõtt. 

Gyukics Gá bor for dí tá sai

Layli Long Soldier – oglala-lakota in di án köl tõ, író, egye te mi ta nár. Whereas
cí mû el sõ kö te té vel ha tal mas si kert ara tott, négy díj ra je löl ték, ami bõl ket tõt
meg ka pott: National Book Critics Circle Award, PEN/Jean Stein Book Award.

Gyukics Gá bor – köl tõ, mû for dí tó, leg utób bi ver ses kö te te vé gig ta pint cím mel
a ma ros vá sár he lyi Lector ki adó nál je lent meg 2018-ban.
In di án té má jú kö te tei: Nagy Kis-Madár – Jim Northrup odzsibve in di án köl tõ
ver sei, Új For rás Ki adó, és Med ve fel hõ a vá ros fe lett. Észak-ame ri kai in di án köl -
tõk an to ló gi á ja, Scolar ki adó.
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