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DANE ZAJC

***

Ki világftja meg utadat éjjel.
Ha mocsárba tévedsz, mely fényre emeled szemed.
Ha az ur fiJlött függsz majd, kit hfvsz segftségal.
Ha nem leszpárnád, hová hajtodfejed.
Az éjszaka csupa hangzás, de hogy hallod meg az igazit.
Az éjszaka csupa fény, de melyik fény szemedfénye.
Ki veti ki szádra a horgot az éjszaka vizében.
Ki kiJvet utadon.

Miféle fogak mélyednek húsodba,
fehérek és habzók a magánytól és az éhségtol.
Ki gyújtja meg neW a reménység lámpását, ha haldolwlsz.
Ki vár majd éjféllwr a keresztútnál.
Ki kiJti IJssze a két utat könylJrtelen kézzel.
És ki vágja szét a kötést.
Mely láthatatlan éles kés.

REIMAN JUDIT fordítása

MILAN DEKLEVA

A nyelv eredete
A noi nyelv földúlt virágágyás-zsargon.
A betegfájdalmul,
a kó kóal beszél.

Fénygravitáció a csillagmotyogás.
Próféták és buvészek lsten-igéje a kinyilatlwvatás-kiJlcsönzóbol.
A rétek a hangyák ábécés kiJnyvei,
és piszlicsáré dolgok katymasz kantilénája a város.

Csak a szabadság beszél szabadul a szabadságról,
ami a szabadság.
Itt kezdodik a szó. Az emberi fülbe
gyömöszöli az egész világot.
Közrefog, ahogy a halál az életet.
Nyitódunk-csapódunk tárva-nyitva,
százszor száz titka

az értéktelenségnek.

BELLA ISTVÁN fordítása
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