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Jiří Žáček

Szonett a hordóról
 
Diogenész példájával élek, 
mától hordó lesz az otthonom. 
Egy változás, min örvendhet a lélek, 
érte a végzetnek hálával tartozom. 
 
Jól tudom, hogy mit mond majd az asszony: 
amit csinálsz, az szégyen, őrület! 
Nemesebbik mosolyom felöltöm, 
és nem emelek rá ezért kezet. 
 
Mint a jó bor: hordóm rejtekében 
naphosszat csak – s egyre többet – érek, 
ugyan mért hagynám el pompás fészkemet? 
 
Asszony – szólok –, csitulj már, ne kárálj, 
s ha kutyakölyök-boldogságra vágynál, 
hopsza mellém – helyet szorítok a hordóban neked!

Rák barátnéd
Barátnéd foggal-körömmel ragaszkodik hozzád, 
mint bármelyik nő,  
aki téged választott, 
aki csak jót akar neked, 
és figyel rád, hogy meg ne hűljél, 
vírust el ne kapj és nehogy csontod törjön, 
testedből kiszívja a nedveket, de csak szelíden, 
tudja, nem képes megváltani, 
magának akar és senki másnak, 
hogy ő legyen a te egyetlened, 
a te kiválasztottad, 
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gardedámként követ, bármerre is mozdulsz, 
mindig egy ágyban alszik veled, 
mint egy hű hitves, 
és ölelése nem ereszt, 
egy testből s lélekből valók vagytok ti, 
és még a halál sem választ el, 
ámen.

Vasárnap a korzón
 
Vasárnap a korzón, a városháza mellett, 
csapatostul masíroznak elsőrangú seggek. 
Gömbölyű és kemény mind, rugalmas, mint a trambulin, 
Ha látod őket, járni kezd az eszed némi jó bulin.  
 
Nézzétek a vádlikat s a kebleket, 
szép termést hozott megint a kikelet. 
Az ifjú ember örvend, köztük ha lehet – 
ez választ szét hétköznaptól ünnepet. 
 
Szeressen és szaporodjék ifjú és a bakfis, 
sokasodni istenáldott, örömteli praxis! 
Hadd szülessen sok harcos és szolga, 
egyik harcra, másik csak dologra. 
Dicsőség hát minden bájos, pompás seggnek 
vasárnap a korzón, a városháza mellett!
 

Balkáni szél
Ti urak, kik diplomataútlevéllel utaztok, 
lelketek pedig mint a lókupecé, 
mielőtt még ismét elgagyorásznátok 
valamelyik békekonferencián 
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jól fizetett blöffötöket 
arról, hogyan bombáztatok 
kórházakat, iskolákat és lakónegyedeket 
a demokrácia jegyében és a béke érdekében,
ne felejtsétek elbarikádozni magatokat 
a szabad, leküzdhetetlen szél elől, 
amely megvetően, 
utálkozva, 
és teljesen antidiplomatikus módon 
az arcotokba köp.
1999

Autóbaleset
A kocsi tropa, 
s nekem hajam se görbült… 
És mégis 
mintha a fejemben 
a sokk 
átrendezte volna a molekulákat. 
 
Elvesztettem a humorérzékemet 
és megtaláltam az intuíciót, 
a barnák helyett 
a szőkék kezdtek tetszeni, 
és bor helyett sört iszom. 
 
De a legfontosabb, hogy elfelejtettem csehül 
és valami ismeretlen nyelven beszélek, 
amit senki sem ért. 
Ma pean teil pead tuliseks tegema, 
muidu pole teist mingit kasu, 
hakuna matata.

Haklik Norbert fordításai
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