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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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Egy hosszú mozdulatlanságba nyúló pillanatig állt riadt szívvel, amely most
bolondul kalapálni kezdett e felfoghatatlan jelenet láttán, majd kirohant az ajtón, és
nézte a lenyugvó kasztíliai nap izzó vörös korongját a táj felett, mint aki ott keres
választ a titokzatos, különös képre, amit az imént látott, és amit nem tudott felfogni.

A spanyolországi zarándokokat nagy tisztelettel, ÜDnepségekkelfogadták otthon
pár hónappal késobb - borongós osz járta, csupasz faágak meredtek a szürke ég felé.
A zarándoklatot befejezték, és a fogadalmat megtartották. Az ifjú grófra, akit rövidesen
hercegi rangra emeltek, a távoli országba tett sikeres utazás emlékére ráragadt a
"Spanyol" név. A krónikák szerint a következ6 években fényes szerencse kísérte:
gyarapította birtokát, élvezte az európai uralkodók bizalmát, felesége három gyermeket
szült neki, biztosítva a Cilleiek fényes jövojét. És amikor Ulrik szerencséje a legragyo-
góbban fénylett, bekövetkezett a dicso család hirtelen hanyatlása. Gyermekei sorra
meghaltak. Cillei Ulrikot huszonhat évvel a dicso spanyolországi zarándoklat után,
erejének teljében, amikor eros hadseregnek parancsolt, amikor fejet hajtottak elotte a
magyar nagyurak, huszonhat évvel késoöb a Duna és a Száva torkolatánál Cillei Ulri-
kot, a dicso család utolsó férfiörökösét éjnek évadján megtámadták a Hunyadiak hívei.
Védekezett, és a lábán megsebesülvén esett el, mint Jakab, akinek fogadalmat tett Com-
postelában. Aztán megölték, de talán még élt, amikor levágták a fejét. Senki sem tudja,
vajon a jámbor nagyúrnak volt-e még ideje fohászkodni compostelai védoszentjéhez,
senki sem tudja, vajon eszébe jutott-e a képmás, amit a kasztíliai freskón látott a forró
nap fényes csendjében, egy sötét és huvös kápolnában, az idegen tájban, egy domb
tetején.

Az apród, aki maga is ott állt a különös freskó elott a kápolnában, Valencia vagy
talán a Sergoba nevd hely közelében, s aki már azt gondolta, hogy Ulrik képmását netán
a vörös kasztíliai nap festette a szeme elé, tudta, hogy a világ másik pontján csak
kikerekedett a történet, amely már jóval korábban kezdodött el, egy homályos kápolná-
ban, a spanyol fennsík közepén. Tulajdonképpen annál is korábban, hogy a kápolnát
felépítették és kifestették volna, egy felfoghatatlanul korábbi idoben, amelynek mélyére
sohasem hatolhat a gyarló emberi elme.

GÁLLOS ORSOLYA fordítása

A celjei grófok, azaz a Cilleiek a szlovén köztudatban a nemzeti arisztokrácia, és ezzel a
nemzetté válás Ulrik halálával elvesztett lehetoségét, másrészt a feudális önkényt jelképezik.
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TOMAZ SALAMUN

A hitetlen unoka
"Gyerekek, TriesZIés Bécs kiJziJllaludhallok
a vonalon. ÚlkiJzbennincs semmi. "

(Nagyanyám, Mila GuliC, 1891-1978)

Ne szunnyadj el
Velence és Bécs közt a

vonaton, nyájas
olvasó.

Szlovénia olyan
parányi, hogy könnyen
észre sem veszed! A Sierrától keletre

fekvo ranchomnál is
kisebb!

Inkább állj föl,
hajolj ki az ablakon, bár ki van (rva:
TILOS!

Hallgass
arany szavamra!

REIMAN JUDIT fordítása

ALES DEBELJAK

Próza versek

Mihajlo Pantiénak

Az idorol (rsz, de nem a mostaniról. Férfiakról. Nokról.
Az óráról órára halványuló emlékról. A látomásaidban találkozó
idegenek kelletlenségéról. Afolyó torkolata felett és a szobákban
lebego nyirkos sötétról. Hozzám hasonlóan, néha sokkal jobban.
Kint eso permetez. Valaki, akit mindketten ismerünk, Berlinbe
készül. Örökre. Hideg csillagok hunyorognak. Majdfél évszázada

vagyunk bezárva ki-ki a ma/Ja nyelvébe, noha egyazon világon,
eljyazon k(non osztozunk. Ugyfáj ez neked, ahogyan nekem?
uj nap kezdodik. Valóban: mil mondjak még neked?

***
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