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Katarina Frostenson verseiből  

Cseke Gábor és Hegedűs Zsolt fordításai 
 

 
Katarina Frostenson (sz. 1953) a modern svéd vers és dráma 
- főleg a monodráma - művelője, képviselője. 1978-ban mu-
tatkozott be az I mellan (Időközben) című verseskönyvével. 
Azóta számos kötete jelent meg. 1992-ben beválasztották a 
Svéd Akadémia tagjai közé, melynek 18. székét foglalja el, ő 
a legfiatalabb, az ötödik nő a Svéd Akadémia történetében. 
Katarina Frostenson verseiben a női tapasztalatra figyel, 
olyan szavak után kutat, melyek az eddig ki nem gondoltat 
képesek kifejezni. Verselési stílusa a nyolcvanas években 
vált hangadóvá. Mint az új, a női vers képviselője, nem haj-
landó igazodni a bevett formákhoz, ehelyett a nyelv legbelső 

szálai felé kutakodik, hogy előcsalhassa a mindeddig nem hallott hangszínt, csengést, 
láttathassa az érintetlen dimenziókat. Kerüli a képalkotó, metaforikus verselést, a narrá-
ció minden formáját. Semmit sem fogad el késznek, és csak a saját törvényeire hallgat. 
Verselésében semmi sem nyilvánvalóan adott, sajátos ismertetőjele a széthúzott sorok, 
és a hirtelen fel-felbukó üres tér - lélegzetnyi hiátus - a szavak között. 
 

Röst 
 
Monstrum, lägg dig runt mig, vad är det jag skall 

Känna Stort och oförklarligt stumt, ett hästars 
Täcke      Öga, näsa, panna lob, kinden täckes      min mun, 
varför är du övergiven      Ett strå sticks in, en smak av 
mineraler, sälta      Foten vandrar upp den trånga gången, 
vit och okänd i mig, draget kommer      Och luften är 
stark, och kall, och svart och hög      Nu betar jag 
världsgräs 

 
Hang 
 
Ó szörny, fogjál körül, ezt mindig érezni 

fogom      Hatalmas, mélyen hallgatag mint egy 
lótakaró      Szem, orr, homlok, arcom lefödve      szájam, miért 
maradtál magadra      Benne fűszál, ásvány ízű, sós 
A láb csak fel, fel a szűk ösvényen, ismeretlenül fehérlik bennem, 
szél támad      A levegő hars, dermesztő, és fekete ott a magasban      Ma 
világfüvet legelek 
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Mors spår 
 
hon går på vägen och sjunger 
hon går på vägen och sjunger 
hon går på vägen och sjunger 
  
grässträngen 
  
Hon vänder sig om 
och slår ut 
mitt i vintern 
  
mitt i vintern slår hon ut 
snökristallansikte 
  
hon vänder sig bort från mig ett tag för alltid 
   
Anyám nyoma 
 
megy az úton és énekel 
megy az úton és énekel 
megy az úton és énekel 
  
fűszál ő 
  
Megfordul 
s kihajt 
tél derekán 
  
Tél derekán kihajtó 
hókristályarc 
  
kicsit elfordul tőlem mindörökre 
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Var 
 
Nu, när allt är utsprunget 
ligger att tas med handen 
Berg sjunker inte 
djup står inte upp 
  
I den släckta staden 
griper någon min arm 
bara stjärnorna lyser 
fasan som jag inte känner 
leder den mig hem 
  
hem, där land har sprungit ut, 
är handen  

  
Hol volt 
 
Most, mikor minden feléledt 
kézzel fogható 
Hegy le nem süllyed 
mélység nem tornyosul 
  
A kihunyt fényű városban 
valaki karon ragad 
csak a csillagok világlanak 
  
az ismeretlen rettenet 
hazavezet 
  
haza, hol rügybontó földem 
a kéz 
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Bild 
 
vad är det för underlig paradistrakt 
eller motsatsen      fjärilns fladder, elyseiskt 
gula de stelnat      över ängarna 
de ligga tungt utkastade 
skons läder ur jordens mull 
en tå frambruten ur pappers svärta 
en danssko, ett finger 
ur jord 
och ringars blänk i fåran 
ur mörka rockar, yllets våta 
svepning 
omslingrade med munnar mot mullen och varann 
fulla av jorden och det röda 
på hemväg mellan dungar, fält och fågelns höga varningsrop 
ligger man på ängarna ute i världsåkrarna  
 
Táj(kép) 
 
Mily furcsa paradicsomi táj 
vagy a visszája      a pillangó röpte, elíziumi 
sárgába fagyva      a mezők felett 
otrombán kiáll az eldobott 
cipő bőre a földből 
fekete papírból kidugott 
lábujj 
balettcipő, a föld 
ujja 
és gyűrűk villanása sötét köpenyek 
redőiből, a gyapjú nyirka 
pásztázás 
összeborulva arccal az omló föld egymás felé 
teli görönggyel vörösen 
mintha odahaza ligetek, mezők és a madarak figyelmező rikkantása mentén 
fekszel a réteken, világnagy szántók mélyébe gyökerezve  
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Sologne 
 
Det är ett stort jaktområde, Sologne 
Frankrike Vi är hungriga på djuren 
som går därinne i mörkret, springer, skuttar, hukar 
plöjer med nosen under det dunkla gräset. Det är det enda  
jag tänker på      hungern på fåglarna, de små gnagarna 
därinne      Och så namnet som skogen som 
växer i munnen 
 
Sologne 
 
Roppant vadaskert, Sologne 
Franciahon      Vadra fáj a fogunk 
mely a homály mélyén kószál, inal, szökell, megül 
orrával túrva a sötét fű tövét. Csak ez 
jár az eszemben      madarakra, kis rágcsálókra éhesen 
odabenn        És az erdő neve mely 
a számban sarjadt 
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Bild 
 
Den svarta ringen runt om dem, på flodstranden därnere 
går de och de omfamnar varandra. De har just sammanstrålat. 
Vårfloden är brun, banken av gräs och sandstoft gul och tovig, 
vattnet - nästan springer. De talar, du kan aldrig höra 
vad de talar. Krevaderna, de omfamnar varandra, skrattar. 
De går över sanden nära flodens bankar, så syns de över 
miljoner skärmar, i ett kalt och naket vårljus. De 
skrattar, omfamnar varandra, du kan inte höra vad de talar. 
Den svarta ringen sluts kring dem, nu är de nära. Så tar 
de i varandras händer, ser varandra in i ögonen och går 
över på var sida av gränsen, och går de in bland bergen 
 
Kép 
 
Köröttük fekete gyűrű, lent járnak a folyó 
partján, ölelve egymást. Együttes ragyogásban. 
A tavaszi áradat barna, a füves töltés sárgán homokos 
a víz meg úgy szalad! Beszélnek, nem hallani 
szavaikat. Mint robbanások: ölelkezésük, nevetésük. 
A fövenyen át, a töltés mentén, több 
millió képernyőn, áttetsző, vetkőztető tavaszi fényben. Nevetnek, 
egymásba bújnak, szavaikat nem hallani. 
A fekete gyűrű köröttük bezárul, máris itt vannak. Megfogják 
egymás kezét, szem a szembe mélyed és átvágnak 
minden határon, majd eltűnnek a hegyekben 
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Jag vet 
 
En stjärna föll från pannan ner 
här, det var marken 
Urblekta fält, skenet på valvet 
mjölkvitt dis över förortsland 
Spelplanen, gruset, klippan 
vid kanten      Tanke, här var du och svaldes 
marken tog dig in. Jag lyfter upp en 
triangel av grönt och går att försänka jorden 
 
Tudom 
 
Lehullt a homlokról egy csillag 
ide, a földre 
Fakó mezők, boltíves fény 
a külvároson tejes köd ül 
A játszótér, a porond szélén 
a szikla      Itt jártál, gondolat 
a föld benyelt. Magasra tartok 
egy zöld jelet és elásom a Földet 
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Järn  
 
Molnen drar isär, lämnar fransskepp efter sig, skingras. 
Flyter undan för det duvblå, natten här, i klangen av 
en järnstad, efterdarren. Dov med alla världens ljud 
i sig, som till mörkret sjunker. Och alla förunderliga 
smidessaker: kringlan ur örat, spiran i pannan. Hagarna 
ljusnar, där saker gått ut till att stå, i skuggor mot 
linnet. Sov till det dova ljudet av snö över det bruna 
bron 
 
Vas 
 
Felszakadoztak a felhők, széled sok rojtos hajójuk szanaszét. 
Az a galambkék nyomul elöl, mögötte éjszaka, 
egy világváros zengésében az utórezgés. Tompán kondul a világ minden 
hangja, majd a sötétbe fúl. S velük együtt e csodás 
kovácsolt tárgyak: fül cimpája, homlok boltozata. A rétek 
megvilágosodnak, s velük együtt a kisereglett, a felsorakozó dolgok, a lenvá-
szonra 
vetődött árnyban felmagasodva. Aludj el, a barna hídon lágy hangon hull 
a hó 
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Mitt-Europa 
 
Ett liliputrike: Åsnor kunde slita här. Över det svarta 
ullbergen. Kolkullarna som rundade står orörda och små 
och med de en hjärtats sakta sorg och glädje: en röd 
fabrik på höjden, och därom växer grönkål vilt. En lanterna. 
Över kalkfabriken sitter stora och blekt gröna stjärnor, 
som är släckta. Och ständigt är det vårvinter i detta 
landskap, av kanaler genomflutet, upp till brädden 
fyllda. De sällsamma lianträden, nästan svarta och halvt 
skalliga, och med dem en hjärtats svarta ödslighet 
  
Köztes-Európa 
 
Liliputország: ostobák gürcölhetnének benne. Túl a fekete 
gyapjúhegyeken. A kerekdeddé kopott szénhalmok érintetlenül kuporognak 
s bennük egy szív mélyülő bánata és öröme: vöröslő 
gyár a dombon, odébb vadon nőtt káposzta. Egy lámpás. 
A mészgyár fölött roppant, fakózöld csillagok, 
kioltva. És mindegyre télutó van 
e csordulásig telt, csatornákkal benőtt vidéken. A ritka 
kúszókkal megkötözött fák már-már feketék és félig 
csupaszok, övék a szív kínzó magánya 
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Tal ur en månad 
 
luddigt dunkla vilodag 
låt upp det 
  
mörkerodlare, med sinnselug låt 
röstens pälsdjur dra igenom dina rader 
enna vida vak heter november. Grå, med  
vita punkter i sig. Och den röda kolven. 
Det finns en röst därute som är starkare. Hand, 
tala till mig. Den enda bönen heter var i något 
Var i något, i käkens leder, i kinden 
där det sticker. Yrsnö tidigt, klockor ljuder - 
i sinnet. Kalla nypon, snöbär, klockor ljuder –  
munnen samlar i sig kring ämnet som försvinner 
Förstumningen; det är en vaka. Se ut 
i detta utanför, och hör till luften. En summerton  
och tallars sus. Dimma över skogsbrynet, en entoning och 
dov signal. En enda ton att följa 
En enda ton, två gråa dörrar 
i kapellet. Blicken går mellan dem 
som ostinatot vandrat. Bachs enda passacaglia, 
tonens passgång stegar. Det finns ingen oro 
bara rörelse i tonen. Vidare mot trösklar 
Tröskel, munnen vätskar sig vid ordet, 
spott och skum där. Ett vatten fruset 
över träets höjd. Ett märke - tårsträng, kyssmärke 
ett bett av munnens frusna rand 
låt vatten komma 
En malgrå förortskväll, en svartskodd fot 
sköt mig över tröskelns höjd. Det steget 
kan jag känna i min kropp än. Revbenet som 
ungt och bart gled ut ur rummet, över träets 
krön. En smärtsam tydlighet att sakna här, den känseln 
Den åttonde november, vackert datum: stanna 
Drag av luft, mot kinden. Hennes stora vita 
ansiktsben, och skuggan, minnet 
Kyrkogården, går med skymningen mot regnet. 
Månen och en stjärna, blek. En doft av brunnen ljung 
i håret. Hår och ben och ljung och enris kommer. 
känner avskeden i luften, många avsked som 
skall komma 
Två blanka ögon, pärlestela- det 
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glänser till i bålet, minneslunden. Ögonen 
som följer mig, jag är i dunkel. Fadersögon  
tänds och släcks, två svarta korn  
de kommer åter 
På den riktigt mörka dagen går jag till 
djuren, på kullen över staden. Alla ljusen 
en laterna: blanka, svarta huvuden som dyker upp 
ur vattnet - jag vill kyssa dem, och löven 
allt som blänker, sälar 
Cemballons tangenters blänk, fingerbenets smärta 
underströmmar i barocken. Tonen går från vägg 
till vägg, den mäter upp ett avstånd, vita klanger 
slår i luften: ta emot min svåra kärlek, låt 
en strimma lysa, tröskel öppna dig låt väggar rasa 
Jag ser hans rygg, och axeln, armen 
när den formar skriften. En fjäril brun 
i skenet av sin lampa, lutad över texten. 
Det röda äpplet, stiftets svärta, urets rundning 
hundens bronshud, glans av fadersföremålen - 
rökslingans ringling över tingen 
Det stora hål, den svarta vak, det ryker ur 
ett köldhål, fader! I rummets bur, ut träskrovet 
från kolvens snäva sprund - res dig och stå upp för mig - 
ett rop går ut i rummet. Rösten vit, den pelare som  
formar sig ur luften 
Jag somnade vid tröskeln, sövd av rök och sorl 
träet öppnades och jag kom in i floden. Fem famnar 
djupt ur rummets grund, ett vatten över bordet. En flod 
ur ögat flöt fram över ark och stift, gled över bläck och 
trä, drev ut allt skrivet. Blev massa, väta. Tras 
ett vatten, främmande och grumligt 
Sköljd, under en gran. En krans under ett träd, 
en ringlkad. Jag ligger ute i ett regn, i fukt och barr. 
I kroppen benet. Luften stark av gran och rök, 
ur munnen bolmar andedräkten - ögat ser 
den bruna form jag blir i gräset 
Underlig, gudomligt tom, bara underlig 
i sinnet, sinne sinne sinne. Yrsnö, snöbär. 
Röda klockor slå i tysthet. Man kan genomströmmas 
denna månad, ingen frågar efter stora mening. Mörker 
här, och det går över 
Mörkrets gransus lägger sig, där reser sig ett språk 

och går, det är som nära sömnen. Det går som talaren 
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på väg, bland stammar och suset. Du som går i dag 
och natt, du vandrar mellan träden. Var nu inte mästerlig 
jag följer dig i spåren 
gröna barr, strö 
barr över tröskeln 
det är november 
 
 
Példabeszédek egy hónapból 
 
pelyhes homályba dől a nap 
lazulj el 
  
gyűl a sötét, lélekben a béke hagyd 
a hang bozontos barmait magadon átinalni 
E tág torkú lék neve november. Szürke, 
fehérrel pöttyös. És izzó retorta. 
Külső hang, mely mindig erősebb. Te kéz, 
szólíts meg. Legyél az imám. 
Valék valamiben, az áll, az arc minden ízületében 
szúrtam. Korán jött hó, minden kavarog 
a tudatban. Hűs csipkebogyó, fagyal, bongó harangok 
a száj záruló kelepce a tűnő való körül 
Az elnémulás, a virrasztás maga. Nézz oda ki 
arra, mi kint van, és halld a levegőt. Zümmögés, 
fenyvesek susogása. Köd az erdőszél fölött, monoton 
tompa jel. Kövesd e hangot. 
Csak egy a hang, két szürke kápolna- 
ajtó. Összenéznek 
ahogy az ostinato kéri. Bach passacagliája 
hangokon poroszkál, lépdel. Nyugtalanság sehol, 
csak mozdulat. Tovább a küszöbökig. 
Küszöb, a szájban összefut a nyál a szótól, 
köpködve habzó. Küszöb fája fölött 
a fagyott víz. Egy jel - könnycsík, csóknyom 
egy harapás a száj fagyos prémjén 
hagyd jönni a vizet 
Egy molyszürke elővárosi este, fekete cipős láb 
billentett át a küszöb magasán. E léptemet 
ma is hordozza testem. A borda 
rugalmasan és csupaszon mutat ki a térből, fából 
a vessző. Ami fájón hiányzik, az az érzés 
November nyolc, csodaszép dátum: léghuzat, 
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irány az arc! A kedves nagycsontú  
fehér arcán az árnyék, az emlék 
A temető, s vele az alkonyat eső alá terül 
Hold, meg egy csillag. Halovány. Perzselt seprővirág-illat 
a hajban. Haj és csont és seprővirág és boróka éled. 
Érzem, búcsú kóvályog a levegőben, sok-sok búcsú 
mely jönni kész 
Két csillámszem, gyöngyhűvösek - valami villan 
a máglyatűzben. Névtelenek cinterme. Szemek  
követnek, sötétben vagyok. Atyai szemek 
gyúlnak, kihunynak, két fekete szemcse 
kísért 
Ama mélysötét napon az állatokhoz 
tartok, a város fölötti dombra. Fényem csupán 
egy lámpás: vízből kibukkanó, tündöklő 
fejek - megcsókolnám valamennyit, a leveleket 
mindent, mi fénylik, akár a fóka 
Csodás, isteni semmi, csupán az különös 
a tudatban, az ész, az ész, az ész. Hófúvás, fagyal,  
veres csöngettyűk néma hangzatai. Az ember megtelik 
ebben a hónapban, kérdezés nélkül, mély értelemmel. Máris itt 
a sötétség s odalesz Csembaló billentyűk fénye ujjbegyek sajgása 
áramlik a barokkban. A hang faltól  
falig csapódik, beméri magát, fehér csöngés 
pendül a légben, fogadd gyötrő szerelmem, hagyj 
egy sugarat fényleni, nyílj meg, küszöb, a falakat hagyd leomlani 
Látom férfias hátát, vállát, a karját 
ahogy keze a betűt veti. Barna lepke 
lámpája fénykörében, a szövegre hajolva. 
Az alma vörös, az írás fekete, az óra körbejár 
a kutya bronzbőre ősi tárgyak ragyogása - 
füstkígyó hajlong a dolgok fölött 
Óriás lyuk, fekete lék, tódul a füst 
a fagyos vidék felett, apám! A szoba ketrece, a faház váza 
puskatuson a rideg rovátka - kelj föl és állj elő - 
elszabadult kiáltás a szobában. A hang fehér, oszloppá  
dermedt levegő 
Elaludtam a küszöbnél, füsttől és morajtól kábán  
a hajópadló megnyílt, s a folyóba kerültem. Öt ölnyi 
mélyre a szobától, a víz átcsap az asztalon. A szemből patakzott 
elő egy folyó, rá az árkusra, ceruzára, tintát és asztallapot áztatva 
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siklik, elsodorva minden leírt betűt. Lucskos pép, málló cafat 
vizenyős, zavaros idegenség 
Lucfenyő iránt vetődtem partra. Indázó koszorúként 
a fa alatt. Fekszem az esőben, nyirokban, tűlevelekben. 
Testben a csontozat. Fenyőtől, füsttől hars a lég, 
páráll a szájon át a lélek - szemmel látható 
mint válok barnává a fűbe rejtve 
Csodás, isteni semmi, csupán az különös 
a tudatban, az ész, az ész, az ész. Hófúvás, fagyal,  
veres csöngettyűk néma hangzatai. Az ember megtelik 
ebben a hónapban, kérdezés nélkül, mély értelemmel. Máris itt 
a sötétség s odalesz 
Mikor a sötétség fenyősóhaja elül, felhangzik egy nyelv, 
és él, szinte-szinte már álom. Vándorszónok 
az úton, fatörzsek és susogás között. Te, aki ma éjjel 
útrakelsz, a fák között botorkálsz. Most ne okoskodj 
nyomodban járok 
zöld tűlevelek, hintsétek 
teli magatokkal a küszöböt 
ez a november 
 
 
"Solbryggan dansar" 
 
På rygg i gräset 
drömde jag 
att gränsen rörde sig därborta, bågnade 
som ljust uppmjukat stål, böljade, i vågorna 
i en dans därute, och lät mig in, i dis vid fältets rand 
och jag låg och såg på, 
att jag steg upp och jag gick ut och in -  
Jag går på ängens varma luft, ur klädets starka dräkt - 
lyckligtvis på rygg, i sänkans gräs: solar, planeter 
himmelska leksaker, och stjärnor, stjärnor 
går sin lugna rund - och tungan sjunker ner i svalget just 
i denna stund, och mun blir hal och sväljer allt och alla ting 
och alla ljud gled ut ur mig, en orm igen - 
Jag hade en bild. Den skred sin väg bort - 
det svindlar strax igen. Därute, där jag finns  
står andedräkt som flor, visar sig vid fältets rand 
Vid randen av ett ting, 
tänk då, jag gick in 
och hård och varm och styv var skepnaden 
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som svepte mig 
Och stark var luften då 
När molnskuggan går och färgar kullen mörk, 
vad är det jag känner som är starkt. Jag minns 
en rand så klar mellan jag och väg, och all den 
värma jorden gav mot kroppen som gav upp -  
En dörr må glida upp och jag 
gå in igen 
solar, planeter, himmelska leksaker 
Därute där jag går. Men kom då till mig råa tankegång, 
jag har en mun 
den vill bita i ting - En gång var allt 
i mitt våld och världen var grön och grå i sig och av 
stål som bågnade som tanken ren 
och smakade av salt och järn. När pannan ligger 
mot något hårt, det fastaste ting 
vill jag in. Vag är det jag tänker som är starkt, mm 
das schmeckt, sälta och sten 
Djupt in i ett pannben, in och allt är liksom 
mitt - 
Även du, min sak. Även du som en dag stod upp och var 
i min väg. Även du, en munsbit eller en lek 
Vad finns i min väg som är fast, vad kan jag icke 
vända i mig 
Du, som hängde i ett träd med huvudet ner 
- den tanken borde bli slagen, få stryk över nosen 
som ångar i natten, få ett rapp över det brunröda bläsen 
varmt järn i borren, ett spår av den djupaste smärta 
i köttet som blottas mer än något annat i världen 
en nos… så skär, en nos är en ros 
där smärteroten står upp 
Så ångar det i natten att det gör ont… 
När dis och doft sköljer allt, när dagg 
Solar och stjärnor, glitter i gräs 
Sablar över en öng. Jag reser mig. Dansar med dem. Gärning 
är jag. Den som syns. Mitt i ett ting. Handling i värld: Gärning, 
ett så vackert ord -  
Stålsilvret glänser i stråets dolk ute i betesmarkens gräs 
Fylld av lycka. Där var en sten. Där flög ett stycke av mig bort, 
en lem, en ekorres lilla och stötta ben, ja 
en budbärare till fältets rand. Till ett slut som syns 
till ett slut som ett slut 
jag har en hand, den vill ut ur min mun 
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Jag har en mun som vill vara ett hål, en grop 
i jord. Solar, planeter, här ligger jag 
i ett sakligt gräs. Tänk, det är starkt, ligga här, nu fylls 
min mun, ett sinne smort ur smörblommekorgar, fingrets 
glidande bland kalkar, solvågor, allt i ett dis 
När dimman skingrats och kullen står klar, så som 
det en gång var, så mjukt och fast och klart -  
jag låg i skenets ljusgula filt, mitt i en värld, 
fylld av en allmän, gränslös glädje. Jag reser mig och går út 
 
Táncol a napstég 
 
Hanyatt a fűben 
álmodoztam 
hogy elbillent a határ, ívben meghajolt 
mint hevített lágy acél, hullámos hullám szerint 
egy táncban odakint, és a mező széléig engedett a ködben 
én meg hevertem és végignéztem 
amint felkeltem és ki-bejártam 
A rét meleg légpárnáján lépkedek, gyapjúköntösben 
szerencsére hátamon fekve, az árok füvében: nap, bolygók 
mennyei játékszerek, és csillagok, csillagok 
róják nyugalmas őrjáratukat - ez az a pillanat mikor a nyelv 
a torok mélyén, megsíkosodik a száj és mindent benyel, minden lesüllyed 
csupa tárgy és hang, kisurrant belőlem egy kígyó megint - 
Emlékeztem egy képre. Odalett 
mindjárt forog velem újra a világ. Kint, ahol fekszem 
a lehelet fátyolként lebeg a mező széle fölött. 
Egy tárgy széle mentén 
becsusszantam én 
és az árny amely benyelt 
vastag volt, élő és merev 
Megsűrűsödött a levegő, 
Mikor a felhőárnyék úszik, és besatírozza a dombot, 
Érzem erőmet. Tisztán emlékszem 
egy szegélyre az út és közöttem, a melegségben 
ami a földből áradt a testbe, amely feladta - 
bár nyílna meg az ajtó 
és még egyszer beléphetnék 
nap, bolygók, mennyei játékszerek. 
Odakünn, ahol járok. De szállj meg engem, zordon gondolat, 
szájam van 
s mindenbe beleharap. Egykoron minden  



a hatalmamban, s a világ maga zöld volt és szürke 
acél, mely hajlott mint karcsú gondolat 

íze akár a sóé, a vasé. Mikor a homlok a legszilárdabb 
tárgyhoz tapad, valami iszonyú keményhez 
 
oly jó lenne bejutni. Mire gondoljak, ami erős, "ejnye, 
be' pompás!", csupa kő, csupa só. 
Mélyen befelé, a homlok mögé, mintha minden  
az enyém lenne 
még a saját ügyem is. Még te is, aki egy napon felbuzdulva utamat 
álltad. Még te is, falásnyi falat, kisded játék 
Mi az, ami szilárd, az utamban áll és számomra 
megfordíthatatlan 
Te, ki a fáról fejjel lefelé lógtál 
- e gondolatba kellene kapaszkodni, éjben párálló orrba öklözni 
odasújtani a homlok fölötti rozsdabarna foltra 
forró vasat a cimpába a legiszonytatóbb fájdalom nyoma 
a világon mindennél jobban lecsupaszított húsban 
egy orrban mely rózsaszínű egy orr mely rózsa 
belefúródó fájdalomgyökér 
páráll az éjben mint a fájdalom 
Mikor ködben s illatban úszik minden, mikor harmat 
Napok s csillagok ragyognak a füvön 
Kardok egy rét fölött. Felállok. Velük táncolok. Csupa tett 
vagyok. Ki látható. Egy tárgy mélyén. Tett a világban. Cselekvés 
mi csoda-szó 
Acélezüsttel csillan a fűszál tőre künn a legelőn 
Kicsurranó örömben. Amott egy kő. Ott szállt el belőlem valami, 
egy végtag, egy mókus műtött gyönge lába, igen 
viszi a hírt a rét peremére. Oda, hol látszik a vég 
a vég felé, mely csupa csupa még 
van egy fogam, kikívánkozik a számból, 
Van egy szájam, mely lehetne rés, gödör 
a földben. Napok, bolygók, én fekszem itt 
dologi fűben. Gondold el, mily durva itt heverni, most tömődik be 
a szám, réti boglárka-kelyhéből ébredő érzés, siklik 
az ujj a mészfehéren, naphullámok közt, mindent köd borít 
Mikor eloszlott s a domb fölött kitisztult 
mint egykoron, lágyan, tisztán és biztosan 
a fény sárga leplére dőltem, világ közepén 
mindent betöltő, parttalan örömben. Fölkelek s járok 
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Den första 
 
"Tror du att jag blundar" 
Jag kan höra steg på vägen 
Det finns en väg 
och runt om är åkrarna 
Gula, ljus åkrar 
av råg, vinden över ryggen 
Harars trygghet, 
hand över en panna 
Svalka i rummet 
Draget i gardinen 
Eken is korsningen, grönare 
är inte 
snoken över vägen 
plöjer med ett krasande rakt ner i gruset 
"Är jag inne i ditt öra" 
Går hon genom huset 
i sin stora ensamhet och sjunger 
Med de blå lapparna mot knäet 
och händerna om pannan, håret, 
far igenom fågelboet 
Fotsulorna, mjuka 
ensligheten i stämman 
Den måste komma 
genom spjälorna, de vita 
genom träets ribba 
den måste komma in i huset 
Det står ett flor omkring min bädd 
världen syns inte 
jag tror bara på det jag hör 
ljudet av sulorna mot jordmarken 
vissling mellan vassrör 
dunket av båten långt därute 
I sjövattens bruna tankar 
en upptakt, vit slinga 
ljudet av handen som går genom rågen, över pannan 
och tillbaka 
kom tillbaka 
Möjligen är du ett ljud 
andat in i ett öra 
  
Vagga 
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Az első 
 
"Azt hiszed, behunyom a szemem" 
Az úton léptek hallom 
Van itt egy út 
és körben szántók 
Szőke rozstáblák, 
hátszéllel 
Nyúlmenedéknek, 
homlok fölött tenyér 
Hűvösség a szobában 
Függönyben léghuzat 
A válaszútnál tölgyfa 
a sikló 
se zöldebb egy surranással átkúszik 
az úton, egyenest a homokba 
"Hallasz engem?" 
Jár fel és alá a házban 
nagy magányában s énekel 
Térdén nagy, kék lapok 
kéz homlokra szorítva, a hajba, 
madárfészekbe túr 
A puha talpú 
magány dallama 
A lécek közti résekből 
fehéren árad 
a fabordákon át 
hatol be a házba 
Fátyol borítja ágyam 
nem látni a világot 
amit hallok, csak azt hiszem el 
földön a talpak neszét 
nádi füttyögést 
locsogó bárkát odakint 
a gondolat barna taván 
elindul, tekervényesen 
a kéz nesze, a rozson át, homlok fölé 
és vissza 
gyere vissza 
Fülbe sóhajtott 
hang vagy talán 
 

 Bölcső 
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Kanal 
 
Det rör sig vid min sida. Det liknar sprittning 
av en fisk. Ett silverblänk i svarta urgröpheten 
Sedan blir det stilla. Skummet står i ledens mitt 
det förs, sakta åt sidan. Smaragdfärgad, läskande och klar 
går utkantsleden fram mot havet 
Oktobers rosor smyckar vägen gula, manshöga 
något stryker till invid min sida 
och skjuter mig varlig fram: en iller, mård 
den lene glidaren i sinnets mitt 
han längtar till en punkt därute i det klara… gattet 
Ett skimmer under ytan åter, ärgat vatten 
och ljuset av en länd som naken vänds, och blänker 
mot djupet av den mörka fasen. Kanal, din svärta  
helar inte, läker inte. Men vakenheten är en annan här, 
kallare och mera lockande än havens 
Ur staden gick vi: torg och gångarna står lösta bakom ryggen 
inga skallar lyser mera i dess cirklar 
kapade vid roten står ett kallhygge av socklar 
en svart hund nosar i den djupa hålan 
vädrare, och olycksalig jägare 
strövare, och nosen pejlar ut mot skogen, dit de drivits 
en grupp av skallar, kapade vid roten 
med en förvirrad uppsyn, ärgiga och svepta, 
i långa togor ner i mossan sjunkna 
står de i förvisningen, i skogen vända 
mot en tid som ligger bortom denna. Det stora askgrå 
brödraskapet, med rivsår över sina kinder, nakna länder 
Skogen är nu fälld, den andra gläntan fylls och lyser 
Vackra tanke: att en värld kan växa i skuggan av den andra, 
en skuggkant glipar, under den väldeliga Nya Dagar - 
Över kanalens yta drar i manisk egentakt 
en blå kanot med mannen klädd i rött i sig 
så somnambult, så obönhörligt rycker den sin väg 
mannens orderstämma ensam över vattnen ekar, små och 
korta hugg över en dvala, ansiktet som vilar ut mot haven 
Här, ur denna mänskogrävda fåra 
följer jag min enslige som jag har funnit och 
jag vårdar med mitt öga, som jag fuktar 
med en blick mot pannans kalla 
en länd som ensam driver, ett grönskimrande väsen 
nn manslem i sitt vatten: Ensligheten själv 
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och tunna, sirligt svarta, våta lockar 
ansiktet som blicklöst vilar på sin nacke och som flyter 
upplåten och schaktad i det kalla vattnet 
som till haven går - Näck, ur stadens led 
blekt av rörens beska vätska, dina muskler spelar inte mer 
Jag följer vägen ut, oktobers rosor smyckar båren 
det kalla vattnet älskar att kroppen långt ut föra 
dra, i denna magra fåra, släpa den på rygg i skåran 
av mänskonaglar grävd, pinade i roten ner 
sträckt till gränsen att den brister 
vad dras jag mot, som liknar . . . silver 
En outgrundlig virvel, en spiral i vatten 
Ur staden fram med okänt last 
en blick som söker efter återvägar 
hans stjärna som har slitits ur sin väv och  
blänker matt i någon skreva 
Jag iakttar: han flyter. Han är naken, jag i dräkten 
Vit och styv och enslig, och hans faderfötter 
Nakna, så som fötterna är nakna, som de lyser 
Kanal, ett liktåg drar igenom dig 
Den okände begraven förs bland gröna slingor 
Jag går vid sidan om, han låg där när jag fann honom 
smord och kalkad var han inte, bara tvagad 
hade villigt lagt sig till att föras 
till att vaggas fram genom den svarta fåran 
skavas emot kanten, såras i sin sida 
blod och galla, könsskum är utrunnet 
Nageln flagad, kinden brusten 
och så som den nakna naturen behövt sin kropp, som man 
krävt dess kvinnolik, såsom tanken kallat den till marken 
fram, för åsynen som ger en sådan ro och salva 
krävt att den ligger så stilla uppspärrad 
i skrevan avklädd, lägger jag honom 
i hans fåra i en stillhet som erinrar - 
som behovet har släckts av åsynen naken 
förfäran och fasa och lugn, vad är det, sänker jag honom 
i en fåra ner i stillheten som erinrar om tanken då den vänder 
vad fruktar jag. Jag håller vakten 
Jag följer honom ut till gattet, det är ingen opera 
som stiger, och huvudet det reser före 
Nu öppnar sig slussdelarna, nu glider han fram 
gondol går upp i skimmervägen. . . Han vill resa sig, 

han ser på mig: ur vatten kom du man 
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Han har slaktarmask, han har liljestänglar till lemmar 
han hade våtdräkt, han är naken under 
Han försöker stå. Han ser mot mig 
oändliga sorg, ur vatten stod du fram 
Och delarna fälls ner i stunden ljuset sjunker 
Och ljudet ryser över ytan 
han lämnade sitt huvud kvar i mina händer 
Kroppen flyter ensam ut till vattnen 
i svalkan som är återfunnen, röd 
i pilträds skugga, vid kanalens vagga 
Kanal, du drar dig åter samman 
och samlar dig, smaragdfärgad, sällsynt klar och skön 
och huvudet som står i mina händer är uppslaget 
Det är ingen opera som stiger. Det är fallet 
ljudet av ett blad som dalar. Tystare än leden själv blir natten 
när den kommer  
Och vattnet går  
  
Csatorna 
 
Valami moccan oldalamnál. Akár egy hal 
ficánkolása. Ezüstös villanás a setét üregben 
és csönd lesz. Tajték lebeg a vízi út közepén 
lassan oldalra széled. Smaragdos üde fényben 
sodródik a tenger felé 
Október sárga rózsái embernyi díszek az úton 
valami a csípőmhöz simul 
és lágyan megtaszít: menyét, tán nyest 
finoman sikló a tudat küszöbén 
a víz fölött csak a férfiparancs visszhangzik, apró 
rövid csapások a kábulaton túl, az arc a tengerek felé mereng 
ebből az embervájta mederből 
egy helyre vágyik ő felhőtlen szűk öbölbe 
A felszín alatt új villanás, megrekedt víz 
derengő ágyék, csupaszon moccan és csillan 
a homályló sáv mélye felé. Csatorna, éjsötéted 
nem gyógyít, nem boldogít. De más itt az elevenség 
józanabb és csábítóbb a tengerénél. 
Elhagytuk a várost: terek és sétányok sorjáznak mögöttem 
felfénylő koponyák tábora nélkül 
talapzatok tőből levágva micsoda irtás 
fekete kutya szimmant az üreg mélyén 
szimatol a boldogtalan jószág 
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kósza vadász, orra az erdőt méri be, amerre űzték 
tőből lemetszett koponyák sora 
arcukon patinás, mélységes zavar hosszú tógába 
bugyoláltak a mohába süppedve 
állnak száműzetésben, az erdőben távoli 
időbe tekintve. Hamuszürkébe játszó 
testvériségük, karcolások az arcokon, csupasz ágyékok 
Az erdő letarolva, a másik irtás benépesül, szép 
gondolat világol: egy világ nőhet ki a másik árnyékából 
felfeslik az árnyék pereme, alatta hatalmas Új Napok 
A csatorna vizén megszállott saját ütemmel 
kék kajak húz el, benne vörösbe öltözött férfi 
álomalak, oly kérhetetlenül nyomul útján 
a víz fölött csak a férfiparancs visszhangzik, apró 
rövid csapások a kábulaton túl, az arc a tengerek felé mereng 
ebből az embervájta mederből 
én magányosom nyomába eredek, hisz én találtam 
én viselem gondját tekintetemmel, megnedvesíteni 
hűvös homlokát egy pillantás elég 
egy ágyék, mely sodródik magára, zölden megcsillanó 
hímvessző saját vizében. Maga a zárt magány 
és hajlékony, mutatós, sötéten nedves tincsek 
tekintet nélküli arcot hord a nyakán sodródva 
engedelmesen a hideg víz áramában 
mely meg sem áll a tengerekig - Vizimanó a város felől 
a csatorna keserű levétől kifakulva, izmaid játéka elvész 
A kiutat keresem, október rózsái díszek a ravatalon 
a hideg víz messze kisodorja a testet 
lapátolni e sekély mederben, háton vonszolódni 
az emberi körmök vájta sebektől tövig kínzott 
tűréshatárig, mikor minden szakad 
ami vonz s amely annyira ezüstös 
Beláthatatlan örvény, spiráltölcsér a vízben 
Kifelé a városból ismeretlen rakománnyal 
a tekintet visszautakra nézne 
csillagát kitépték férfilelke szövetéből 
s fakón világol valamely sziklarepedésben 
Figyelem őt: lebeg. És meztelen, én fehér 
és kikeményített ruhában, magányosan, az ő atyás lábfeje 
oly meztelen, amilyen csak lábfej lehet, és felragyog 
Csatorna, gyászmenet vonul le rajtad 
Az ismeretlen tetemet zöld füzérek között hordozzák, 
mellette haladok, csak feküdt ott, amikor rátaláltam 

Észak hírnökei                                                 5739 



se kenettel, se mésszel nem illették, csak lemosták 
megadóan eldőlt, hadd vigyék csak 
a fekete árokban tovasodorva 
a peremhez verődő oldala sebzett 
vér és epe, tajtékos férfinedv kifolyva 
körme leválva, arca bezúzva 
miként a természetnek kellett az ő teste 
követelte ő annak női párját, a gondolat szólította a földre 
a látványért, mely nyugtat és gyógyír 
követelve, hogy moccanatlan feküdjön, nyíltan 
fedetlen lábközzel, befektetem 
a résbe, ahol elnyugszik, mely emlékeztet 
a szükségből kioltott rémületre és borzalomra, a nyugalom 
bármi látványától, elfektettem 
egy barázdába, a csöndbe, mely maga a kiforduló gondolat 
amitől úgy rettegek. őrt állok. 
Elkísérem a csatornanyílásig, nem az alkotás az, 
ami felemelő, a fej az, mi előre tart 
most megnyíltak a zsilipek, előre sikló 
gondola a csillámló úton... Felemelkedne 
rám tekintve: vízből való vagy, ember 
Hentesálcájú, végtagjai liliomszárak. 
Búváröltözete alatt meztelen 
próbál megállni. Felém tekint 
végtelen gyász, a vízből éledtél 
a zsilipet leeresztik, amitől a fény elmerül 
borzongó hang a víz fölött 
fejét otthagyta két kezem közt 
A test magára sodródik ki a vizekbe 
Újra fellelt hűvösségben, vörösen 
a fűzfa árnyán, csatorna kezdetén 
Te víziút, újra begyűlsz 
és összehúzódsz zöldesen, tisztán, ritka szépen 
és a fej, amit kezeim közt tartok, kiütve 
Nem az ópusz az, mi kitelik. Inkább az esés 
egy szállingózó levél nesze. Csöndesebb, mint az éjféli hajóút 
megjön az éj 
és a víz tovaúszik 
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Cseke Gábor  

 
     Középiskolát szülővárosában, a Brassai Sámuel Líceum-
ban végzett, 1957-ben érettségizett, magyar irodalom szakos taná-
ri képesítést a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szerzett 1962-
ben. Az egyetem elvégzése után az Ifjúmunkás belső munkatársa, 
1968-tól 1979-ig főszerkesztője volt, később az Elő-
re szerkesztőjeként működött. Publicisztikai, kritikai írásokkal 
hívta fel magára a figyelmet a 1960-as évek első felében. 
A Forrás-sorozatban 1967-ben verskötettel jelentkezett (Déli ha-
rang), majd Elveszett birtokok (1969). Lírai magatartását a tár-
gyakhoz, a szülőföldhöz, az emberekhez fűződő bensőséges vi-
szony jellemezte. (Karcolatai, elbeszélései (Tornác, 1970) a ripor-

teri ihletést ötvözték a szerző lélekelemző, erkölcsboncolgató hajlamaival. 
Ló a pincében címmel lefordította Ovidiu Zotta ifjúsági regényét (1975). A tuskó c. 
gyermekregénye (1979) versekkel tarkított lírai történet, Érzelmes levelek  c. regénye 
(Kolozsvár 1980) családi vetületben elemezte a nemzeti szenvedélyeket legyűrő szerel-
met. 1980-as verskötete, az Ellenállás, az ifjúkori illúziók elvesztésének, a férfiúvá érés-
nek és a családba menekülésnek komor vallomása. Műfordítói csúcsteljesítménye M. F. 
Ṣandru válogatott versei (A nagy teremben, 1989). 
     Nagy feltűnést keltett  könyve: Jelentések magamról, Polis, 2009. Lelkiismeretvizs-
gálata páratlan az erdélyi magyar írók és újságírók között. Népszerű blogja: Ursus2  
Legújabb könyve a MEK-en: Széllel szemben—olvasónaplók, riportok 
 
Hegedűs Zsolt  

 
Kolozsvárról menekült Stockholmba, az Ághegy 11-12.. számá-
ban mutatkozott be Zita néni névvel írt és  ismertté vált Svédcsa-
var című könyvének folytatásos közlésével.  
Honlapja:http://people.su.se/~alex/  

                                                          Észak hírnökei                                                 5741 


