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Agi Mishol

Anyanyelv
Engem a szomszédasszony szült, 
életre keltett, majd kijelentette: 
lány!

Apám zongorista volt, 
és egy ócska zongorán 
némafilmeket kísért a moziban,
én meg mohón szoptam a melled,
míg te engem fürkésztél szemed behavazott
vetítővásznán.

Szilágycsehiben
őszi Nap ragyogott, 
és a cigányasszony megjósolta egy libáért, 
hogy látó leszek;
de ugyan ki értette, mit jelent az „oááá”,
ahogy a szobában ordítottam?

Aztán hüvelyknyire zsugorodtál,
én pedig az ujjam helyett a radíros ceruzát
szopogattam,
mígnem a ceruzát megfordítottam
és verset
írtam,
mely újból anyámmá szült
téged.
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Tudni akarják…
mióta írok,
hány éves kortól,
szívesebben írok éjszaka
vagy reggel,
honnan lehet tudni, 
ha jó egy vers, 
ki mondja meg?
Tudni akarják,
hogy hajlandó vagyok elárulni magam,
és mit jelent, 
ha nem veszem magam komolyan,
és kik azok a költők, akiket 
legjobban szeretek,
miért intim a kérdés.
Tudni akarják, 
hogyan énekel a madár,
de a madár, mondom én,
semmit nem tud a szolfézsról,
a halak se tudnak a körülöttük lévő vízről,
mint mi az időről, mely minket körülvesz.
Szeretik a verseimet,
pont úgy írok, ahogy ők éreznek,
velük is így történt,
ők is írnak verseket,
tudni akarják,
hogyan készül a könyv.
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De te hol vagy?
Te, aki egyenesen a szív felé célzol,
nyilakkal szeretsz, és úgy változol, 
mint a forrásban lévő víz,
közted és köztem a
szőrét borzoló macska,
de te hol vagy?

Vajon most te is a tejesdobozra 
írt szöveget olvasod,
ásítasz és a károgó varjúra figyelsz? 
Vajon a te ablakodban is
lepkék repdesnek?

A vágyat irányítani kell,
de én nem tudom,
a sokaság tömegében mi nyelt el
vajon újból, 
a krónikus hétköznapok,
melyeknek szokása veled együtt él?

Hetven éve, hogy az anyaméhen kívül vagyok,
de vajon a szívedben helyet kaptam? 

Nálam a ciprusfák elfordulnak a szélben
és másik arcukat felém tárják,
és mellettük ott van ráadásként a galamb.
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Ez az, 
amit teszünk
Hermetikus jelenben élünk
vékony, villás csirkelábakon,

és az út, amit nem mi választottunk,
továbbél bennünk 
anélkül, hogy valamikor 
a végére érnénk.

A nedves folt a lepedőn
a gyerekkor önmagát ismétlő végének
visszatérte.

Elalvás előtt 
csak egy bárányt 
számolunk.

Mindannyian a saját testünkben 
ébredünk, 

érezve a levegő formáit,

a tárgyakat 
és a Nap röntgensugarait 
a nyárfa levelei között.

Isszuk a szerelmet,
mint a teve,

legjobb képességeinket 
mutatjuk,

mielőtt a vég elhelyezi 
jégkockáit 
a szívünkben. 

Ez az, amit teszünk.
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Útjelzések
Az idő szivárgott az órából,
a lapok továbblapoztak,
a sovány Hold zárójelet nyitott
anélkül, hogy bezárná,
mert nem volt mit – 

ő, aki világítótoronynak számított 
két szemsugarával
elenyészett, mint az időkülönbség
két messzi ország között.

Útjelzéseket
hagy nekünk vizeletből
a geriátriai osztály 
folyosóján.

Uri Asaf fordításai
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