
OLGA SZEDAKOVA A tékozló fiú futása
Akár a diadallal lüktető szív
futás után - minden te vagy.
Te vagy az élet, nyögsz, leránt a vad
dühök örvénye, bárka sem őriz,

inkább a pusztulásnak adod magad,
csak a borzalom el ne fogyjon,
csak járjon át, csak befogadjon
az ujjongó anyag.
Nem létezem, ha inspirációdat
az Egyról nélkülözöm.
A Te nevedben magamat - mióta! 
csak a keserűségért töröm.
Más a fényt keresi, látom.
Nincs bátyám, bölcs barátom,
nincs senkihez közöm.

Kutakodjon a szeretet a házban,
az ajtók kulcsra zárva mind -
az éjszín kert e nagy fellobbanásban
mint gázlámpa sugara ring.
Olyan, mint mikor tűzben égtek,
földjét ették az esküvésnek,
s a szellem titok lett megint.

Parancsod: éljek. Nincs hatása.
Szólítasz. Én csak hallgatom.
Halál? A csoda túlhajtása.
Atyám, a szörnyűt akarom.
Szabaduljon júdásként a lélek
neki a fekete sugár ívének
mindenütt láthatón!

Ahogy kútmélyen magába issza
a csillagot a víztükör,
rokonához, úgy siet vissza
a mélységhez, mely meggyötör,
a lélek, kérve ősi szenvedését,
s beléivódván a sötétség,
a mélyvilágot falja föl -

s ott tükröződik rajta
szerelmetes Atyja arca.
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Utolsó vacsora
Soha szelet ily ismerőset,

ó Uram, Istenem, ne adj!
E mélyvilágnál nincs erősebb:

örökérzékeny bőrömhöz tapad.

Ültek az asztal mellett szótlan.
Haladt az idő, teltek a közök.
Favedrek meg-rnegkoppanóban.
A kert messze kutakban tükrözött.

Valaki szólt, majd befejezte.
Rohantak oda mind a többiek.
Könyörögtek, ne siettesse
a dombról mi az éj leszálltán
feléje egyre közeledett.

De már ott volt. Az idő utolérte.
S egyszerre mindenütt: szívdobbanás.
Akárha veder ereszkedne mélyre,
s gluggyanna benne a tengernyi gyász.

Reggel a kertben
Most fényez vagy bokor?

Elfordulok tó1e, állok.
Úgy tartom kezemben, akár a szél. Rá se pipálok.

Mindegy, mit találok.

Nem más ez: víz, szél, fény-ingató.
Víz-tányér: a bolygók állása beló1e kiolvasható.

Nincs velem senki, csakez a fény... én ővele.

Igyák, teljenek el vele
mások, harsogjanak bele.

Halasi Zoltán fordításai
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