
1992. július 77

SLAVKO MIHALIC

Versem része

Nem hallani már tiszta hangokat
Tengernyi balszerencse gyúlt össze mindenekben
Széjjel válik sírás és átok, és rekedtek

lesznek az imák
Mint szonátában csaholnak az átvirrasztott éjszakák
Halott barátok és a túlságosan is élo gazemberek
Hogy Ietiportak, milyen olcsón eladtak minket
S még mindig ok leghangosabbak az országúton

Hogy mennyi éjjeli mulató fér el egy
emberi hangban

Széttört poharak, mérgezett borok, asztalok
s falak tánca

A kocsmáros utálata, hideg szél a bejáratnál
Hó, valami érthetetlent jelzo távoli

harangszó
Értéktelen pénzénnék csörgetése a zsebben
Fojtott levego, rettegés a közeli reggeltol
Amikor már semmit sem fogunk fölismerni

Ám mi mégis tovább énekelünk
Vinnyogunk, mintha félig agyonvert patkányok

lennénk

Kipréselünk minden maradék erot elhasznált
testünkbol

És énekelünk a viharos éjszakába, nem
hallgatunk el

S mind jobban saját versünk része leszünk

Egy nyaralás emlékképei
A lenti vidám világ
Amint leereszkedsz a sziklákon

Rögtön vad szemek butítanak el
Mélyen belélegzed az olaffák buzét

Csodálkozol: Ha létezem, akkor az mért nem látszik?
Asszonyok járnak keresztül testeden, mégis férfi maradsz
Csak a gubódból kéne kiszabadulnod
És elszállhatnál a strandok és vendéglók közé
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Igen, és mondha/nád, nem vagyok annyira ágrólszakadt
Egyedillfogom kibányászni tengerben rejllJ kincseimet
Abból a mélykék tájból, ahol minden lehetséges
Habár nehéz kihúzni a key}etet

Eldobod mindkét kezed, még siJtétebbek nonek helyette
A lábaid erosek, klJveket óriJ!sz velfik
Mindenfelé terjednek a lakótelepek

SÚTlZbort iszol, és saját valódat álmodod
Telefon csiJng. Halló, ki beszél?
Aforrongó nynt tenger vihog.

BOZSIK PÉTER fordításai

Slavko Mihalic a mai horvát irodalom markáns egyénisége. 1928-ban született a
horvátországi Karlovac városban. A 40-es és az 50-es években újságíró, de festészettel és
zenével is foglalkozik. 1952-ben a zágrábi egyetem fiataljaival irodalmi lapot indít Tribina cím-
mel. 1954-ben saját kiadásában megjelenteti elso verseskötetét, a Kamarazenét. Ez a kötet jelzi a
kés6bb jelentos kiadóvá fejlodo Lykos indulását, melynek keretében Mihalic ismert költészeti so-
rozatot szerkeszt. 1959~ban a Knjizevna tribina c. irodalmi folyóirat foszerkesztoje. 1964-
ben a Horvát fr6egyesület titkárává, s ugyanebben az évben a Jugoszláv frószövetség fotitkárává
választják. Ebben a minoségében alapítja meg a Most (The Bridge) c. foly6iratot, amely sokat
tett e a délszláv népek irodalmának külföldi népszerusítése érdekében. Slavko Mihalic válogatott
verseit 1987-ben adta ki Atlantisz cÚTImelaz újvidéki Forum Könyvkiad6.
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