
A három legfurcsább
szó
Ha mondom, Jövő,
első szótagja már Múlt.

Ha mondom, Csend,
megsemmisítem.

Ha mondom, Semmi,
valamit teremtek, aminek nem ad helyt semmi Nemlét.

Egy szó a lélekről
Van lelke az embernek.
Senkinek nincs szakadatlan
és mindörökké.

Napra nap,
évre év
eltelhet nélküle.

Olykor csak elfészkelődik
a gyermekkor rengéseiben, félelmeiben
hosszabb időre.

Ritkán segédkezik
fáradságos tetteink idején:
bútormozgatáskor,
bőröndcipeléskor,
vagy ha szűk cipőben kutyagolunk.

Kérdőívek kitöltésekor,
húsvagdaláskor
többnyire szabadnapos.

Ezer beszélgetésünk közül
egyetlenegyre ha ellátogat,
és arra sem okvetlen —
szeret hallgatni.

WISŁAWA SZYMBORSKA

1923-ban született lengyel
költőnő és irodalomkriti-
kus, 1996-ban irodalmi
Nobel-díjat kapott. A versek
forrása: Wisława Szym -
bors ka: Chwila (A pillanat).
Wydawnictwo Lite rackie,
Krakkó, 2002.
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Ha sajdul a testi fájdalom,
titokban lelécel.

Finnyás:
nem szívesen lát minket tömegben, —
fölényünk kicsikarása, érdekeink lármája
undorítja.

Öröm és bánat
az ő szemében nem más-más érzés.
Csak a kettőben együtt
van jelen.

Számíthatunk rá,
ha hosszasan habozunk
és mindenre kíváncsiak vagyunk.

Az anyagi világból
az ingaórát és a tükröt
kedveli: ők serénykednek akkor
is, ha senki nem nézi őket.

Nem mondja, honnan ered,
s hogy majd hová ködlik el,
de vár, vár minden ilyen kérdést.

Úgy tűnik,
nekünk őrá,
neki miránk —
szükségünk van egymásra.

Adalékok
a statisztikához
Száz emberre jut

aki mindent jobban tud
— ötvenkettő;

aki minden lépésnél szorong
— csaknem az egész maradék;
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segítőkész,
ha nem tart sokáig
— pompás, negyvenkilenc;

aki folyton jó,
mert más nem is lehet
— négy, talán ha öt;

aki irigység nélkül csodál
— tizennyolc;

aki folyton retteg
valakitől vagy valamitől
— hetvenhét;

aki képes boldog lenni
— jó húsz, legfeljebb;

aki egyedül gyámoltalan,
de csordában bestia
— bizony, több mint a fele;

aki kegyetlen,
ha a körülmények kényszerítik
— ezt legjobb nem tudni,
még úgy sem, átabotában;

aki a kár után okos
— nem sokkal több,
mint aki a kár előtt okos.

aki semmit nem szűr ki az életből, csak dolgokat
— negyven,
bár csalatkoznék, szíves-örömest; 

aki meghajlik, aki szenved,
egy csepp világ nélkül a sötétben
— nyolcvanhárom,
előbb vagy utóbb;

aki szánalomra méltó
— kilencvenkilenc;

aki halandó
— százból száz.
Ez a szám egyelőre nem módosul.

Báthori Csaba
fordításai
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