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Adam Zagajewski

Szótár
(Słownik)

Lándzsák, zászlók, szablyák és lovak,
lovak, borotvák, arányok, kockák,
nők, zöld és meleg lámpák, lángoló
beszélgetések, könyvek sárga hamva.
A hölgy csak franciául imádkozik.
Egy könyvállványon a tatár Szűzanya
ikonja, moccanatlan, mint egy kolibri.
Népes társaság. A gyerekek száműzve
a kertbe. Ürömnél keserűbb vodka, akár
az ószövetségi tréfák íze. A mosoly
hímzett örökléte. Alma és cseresznye.
Kenyér. Vegyétek el tőlük mindezt,
e semmit, a léhaság Földközi-tengerét,
az átlagos létet, mi jobbára vízízű,
vegyétek el tőlük a nadrágtartót,
a fűzőt, az övet, a tintát s a tollat,
a vásznat, a papírt, a vasat,
adjatok nekik szájat és kezet,
szemet és nyelvet, s oly férfiasak
lesznek, akár a réz, akár az acél.

Diadal
(Zwycięstwo)

Megöltek minket és titeket,
őket is, kés alá kerültünk, a puskák
elkerekedett szeme elé,
a célkeresztekre, ám nem vagyunk
ártatlanok, mindennek ellenére sem
vagyunk ártatlanok, bicskánk van,
körmünk van, öklünk, ádázul
védekeztünk és vesztettünk; a diadal
csupán egy sóhajtásnyira hevert.
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Munkál ő
(On działa)

Munkál ő, fényben és sötétben,
vízesések robajában és csöndes
álmokban, bár másként, mint azt
papjaitok hirdetik, egy percre
sem eresztve pártfogásukból.
A leghosszabb vonást keresi,
utat, mely annyira kerülő, hogy
jobbára láthatatlan. Belevész
a kínba. Csupán a vakok, csupán
a baglyok érzik aprócska nyomát
a szemhéjuk alatt.

Óda a lágysághoz
(Oda do miękkości)

A hajnalok vakok, mint az újszülött
macskák. A körmök bizalomteli nőnek,
még nem tudják, mit is érintenek majd.
Az álmok szelídek, és gyöngédség
gomolyog felettünk, akár a köd, akár
a székesegyház harangja, mielőtt lehűl.

A láthatatlan úr
(Niewidzialny władca)

Kinek a tulajdona a Föld, kérded
álmélkodva. Nappal szögletes
koponyájú férfiak, csendőrök
veszik birtokba. Éjszakára
aztán újra a mi hazánk.
Kihez tartoznak a juharlevelek,
ki edzi meg az órarugókat?
Mennyi tévedés, ha a láthatatlan
úr a tapintható valót kormányozza,
hány és hány közvetítő, rókakép,
ravasz félmosoly, alattomos halál.


