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MILE STOJIĆ

Ku tya, álom
Marbell és Ron da ko pár he gyei közt
Me lyek ke gyet le nül em lé kez tet nek Monte Melettére,
Sem mi eset re sem Velebitre
Egy fi a tal fér fi rõl ál mo dom 
Akit Bo ris Marunának1 hív nak.

Az alak já ról ál mo dom mely ezer fo kos ma li gán ban 
Láz ban, a for ra dal mi vál to zás pa ra zsá ban ég
Majd a zág rá bi Dolacon ta lál ko zunk 
Ahol szá raz bir ka húst sa va nyú ká posz tát vá sá rol,
Szid ja (az ál mok hoz ké pest szo kat la nul) a fi a tal ko ri bak lö vé se it
Te kin te te kis sé meg ne he zült at tól ami itt van 
Leg ros  szabb ha kül föl di vagy a sa ját szü lõ föl de den 
A szám ûzött if jú ság ko pár he gye i nek nosz tal gi á já val, mond ja
El mé láz va a kar fi o los és sár ga ré pás pult nál
mit einer gläzender Glatze.

Majd az álom tá vo lá ból üzen Bo ris Maruna
a koz mi kus tá ja kon, az euklidészi 

idõn át
Nosz tal gi án kat a ma gá nyunk ta lál ta ki, Stojić, 

a sze ren csét len sé günk
Az ott hon irán ti sû rû sze re lem mely méz ként csö pög

a vers sor ok ból
Je gyezd meg, csak fé le lem at tól ne hogy 
El fe lejt ve hal junk meg akár az a ku tya a vers bõl
Ak kor meg mi a kü lönb ség Yull és Ha lál között?, kér dem

az álom ban
A Yull és a Ha lál kö zöt ti kü lönb ség az,
Hogy a ha lál nak van ha ja, vá la szol ja.

Orcsik Ro land for dí tá sa

1  A hor vát köl tõ, Bo ris Maruna 1940-ben szü le tett Podpragban (Jasenice), a Velebit hegy ség dé li ol da lán. Húsz- 
éve sen két test vé ré vel Nyu gat ra me ne kült. Har minc éven át élt Olasz or szág ban, Ar gen tí ná ban, Ang li á ban, 
USA-ban és Spa nyol or szág ban. Majd csak 1990-ben tért vis  sza Hor vát or szág ba. Pil la nat nyi lag hor vát nagy kö vet 
Chi lé ben.
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